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ग्रन्थ-सस्या २० 

ग्रन्थाङ्कः ७३६, ४२७, ४३. 

9 । 

॥ श्रीः ॥ 
[ य 

वीरमित्रोदय- 
समयप्रकाराः । 

श्रीमहामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः | 

-----------८ ट ८6 र 92 ज --------- 

साहिस्योषध्याय- 

पण्डितविष्णुप्रसादभण्डारिणा 

संशोधितः । 

नतित 

प्रकाशकः--~ 

जयङृष्णद्ास हरिदास गुतः 

चाम्बा "तद्र सीरिज आरिसि, 
बनारस खिरी | 

१६६२ | 
` राजकोयनियमाड्सारिणास्य स्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीक । 
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अतिहदकपि्रातिपुमतामि पुसस्पा। # 

पुवणाऽह्िपष्यामदतपप्रपरिकता | 
पोतमा-तर्शापरथारा परभुर 
सिकाहिदुट याप्दापोपपाहितप् २। 
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पराप 

तृणदपि याप एष 

चता सृत सी भाषि 
वराप्िी। 



श्रीगुरुः शरणम् । 

भूमिका । 
इह ख्य जगतिखवांसामपि प्राजापत्यानां प्रजानामभ्युदयनिःश्रेयस- 

श्रेणी परम्परा ठिरिएररिष्रस्वीकूतप्रामारयकश्चुतिस्सरतीतिहासपुराणादि- 
प्रदिपादितधमाव्मककमांचुष्टानाधीनलव्धसत्ताकां इति निश्चप्रचमनवरतं 
जनिगमागमाक्रपारनिमजनोन्मञ्जनरसिक्रानां कोविदकदम्बानाम् । तश्च 
कमाँनु्ठानं खमुचितसमयोप्तं बीजमिव यथाविदितकालायुानकमेव 
यथोपदिष्टफलाय कलट्पते नान्यथेति पवंमीमांसीयतत्तदधिकरणसिद्धान्त 
सीत्यनुस्तारेण तत्तत्कर्मानु्ानपरिवजनसमयनिरूपणपरो वीरमिनोदया- 
भिधमहत्तरप्रवन्धोदरन्तगेतोऽयं समयप्रकाह्ाख्यो निचन्धः सुतरां 
प्रत्तावल्परतिपित्सागोचर इति नास्त्यस्योपादेयता्यां कोऽपि विप्रतिपत्ति 
समुन्मेषः। स च कालो ज्ञानलक्षणानङ्गीकतुंभिरध्वरमीमांसकैधेटाद्यपरो - 
त्ता भूतिसमनन्तरं तद्धर्मिंकेतत्कालीनत्वकोरिकविचिकित्साशल्यतारूप- 

( + । ९ 

यक्त्य॒पोदलितवाद्यप्रत्यक्तेण, तथाविधेरेव ब्रह्ममीमांसकेरहमस्मिन् काले 
निव सामीतिसान्तिप्रत्यक्तप्रत्ययेन, ज्ञानलत्तणामभ्युपगच्डुद्धिस्ताकिकप- 
भ्रतिभिशिरस्तिादिप्रत्ययलिङ्धेन “कार एव दद्यात् , नाकाले” “काल 
काटविभक्ति च” “अनादिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः पर” इत्या- 
दिभिः श्युतिस्श्रतिपुराणेश्चाध्यवसित इति प्रत्यत्तानुमानागमप्रमितस्या- 
ऽप्यपरपेऽपल्पितुरेवापलापश्रसक्तिभिया न स सहसापलपितं शाक्यः 
स्वसत्तां समभ्युपगच्छुद्धिः। स च परमात्मस्वरूपो वाऽस्तु तद्धघयति- 
रिक्तो वा ओपाधिकमेदमादायेवोभयमतेऽपि व्यवहारस्योपपाद नीय- 
तथा फलतोऽविशेषात् । यद्यपि कटपमन्वन्तरयुगसंवत्सरायनतमास- 
पक्षतिथ्यहोसयघ्रमुहूतेकलाकाषछठानिमेषलवत्षणमेदेन कालस्य नानात्वाद् 
च कटपमन्वन्तरादी पेक्ष्य खंवत्सरादिमारभ्येव निरूपणान्न्यूनत्वं 
दृष्परिहरम । * 
तदुक्तम्-- 

त्णद्यं खवः प्रोक्तो निमेषास्तु लवदढयम् । 
अश्टादशनिमेषास्त काष्टाखिशत्तु ताः कलाः ॥ 
तिह्ात्कलो मुहूत; स्यात् शरिाद्राज्यहनी च ते। 
अहोरात्राः पञ्चदश पल्लो माखस्त तादुभो ॥ 
ऋ तुमांसद्यं प्रोक्तमयनन्तु ऋ तुत्रयम् । 
अयनद्वितयं वर्षो माचुषोऽयमुदाहृतः । 
एषदेवस्प्न 1 रपजस्तेः पल्तादि च पुवेवत् । 
देववषेसष्ट राणि दादेव चतुयंगम् । 



२ भूमिका 

दैवे युगसहस्रे दे बाह्यः कल्पौ तु तो नृणाम् ॥ 
मन्वन्तरन्तु दिभ्यानां कटपानामेकसक्ततिः ॥ इति । 

तथापि “सोऽकामयत द्वितीयो मे आत्मा जार्जुत स मनसा मिथुन 
समभवत् तद्यद्रेत आसीत् संवत्सरोऽभवत्” इति श्रुतो संवत्सरस्य प्रथमं 
परमेश्वरसृप्रत्वेन प्राधान्यात् संवत्सरमारभ्याऽ्वाचामेव कमाङ्गकाला- 
नामच्र निरूपणान्न न्यूनताया अवसरः । न वा कालस्य कमाज्गत्वे माना“ 
भावः दाङ्कयः, सायं जुहोति, प्रातजहोतीति वाक्यादेव "तस्याङ्गत्वप्रमिः 
तेरित्यन्याहतं कालस्य कर्माङ्गत्वम्, यद्यपि विराजन्ते तेस्तेः सिद्धान्त- 

विचास्चतुरचेतोऽभिः सुमनोभिः धणीतानि समयनिरूपणपराणि शतशो 
निबन्धान्तयाणि, तथापि तानि कतिचन विस्तारमात्ोपचितशसीरतया, 

कानिचित् , केवलपल्लवग्रहणालङ्कछृतविग्रहतया, कतिपयानि च प्रमाण- 

गवेषणारूपप्रध्ानाङ्गविकलतया, न समयतत्वनवुभुत्खुनां समस्तसन्तमसा- 

पनायालङ्कर्मीणानीत्यभिसमयप्रकाङामभिधानं नातिकशायोक्तिशाय्यामधि- 

तिष्टति । ब्रन्थकतपरिचयद्येतदुप्रन्थप्रणेतृभिदिद्धदग्रणीभिः श्चीमन्मित्र 
मिश्रस्ुधीभिरेवेतदूम्रन्थोपक्रमे सविस्तरं न्यरूपीति न वयं पिं पे 
प्रचर्तामहे । अस्य संशाधनादिकायं च काशीस्थगवनमेण्टसंस्ृतपुस्त- 

कालयस्थं हस्तलिखितं केवटमेकमेव पुस्तकमलम्ब्य सोजन्यनिधिभिः 
श्रीम्िम्णप्रसादोषाध्यायमहादयेः सम्पादितम् । सम्प्रति तेऽपि विप्रकृष्ट 
देशं;जिगमिषवो बहुतरपत्यूहभ्यूहशङ्कयव स्वकोयमिज्रकलचयुत्रादिकमपि 
किमप्यसूचयन्तोऽकस्मादेवाधिकारि नेत्रग्रहाङ्शशाद्क ( १६६२ ) मिते 

वैकरमाष्दे वैशाखश॒ङ्का्टम्यां शेषध्रायेण संरोधनादिकायेण सहानादिपर- 

म्परायातं निखिलमपि जन्ममरणपरन्परानिदानं कमेचयः भगवति भवे 

समर्पिपयिषवोऽपुनरागमं केवस्यावासं! कंलासमेवागच्छुन्निर्यस्त्यस्माकं 

प्रव्धमानो हादिको विषादवेगः । किन्तु ज्वकितस्य निवाणमिव, उच्चे 

स्थस्य पतनमिव, संघटितस्य विघरटनमिव,  आयातस्य प्रयाणमपि नेस- 

मिकमिति सत्वा कथं कथमप्यवशिष्टं कायजातं यथासम्भवमस्मामिः 

समपादि । ग्राहकमहाभागाः | तदित्थं भूयसा प्रयत्नेन सम्मुद्धितं दुष्परा- 

परमिमं ग्रन्थरल्नं संगृह्य सफलयन्तु पुरातनग्रन्थरलप्रकाशनगरृहो तद - 

तताणां काशीस्थचोखम्बासुद्रणालयाधिपतीनां ्रीजयङृष्णदासश्रष्ठिमहो- 
दयानां प्रकाष्ानरृते जातं नानाविधं .परिथ्रमज्ञातम् › शमयन्तु च दयाद्र- 

दरया मानसमभितापम्, चिन्तयन्तु चानिशं काश्यधिवाखं विश्व- 

यमिति । 
नाथमि प्राथयिता- 

पद्यप्रसाद्ोपाध्यायः। 



ग्रथ समर्यप्रकाशस्थविषयानुक्रमणिका । 

9) 

विषयः पृष्ठ । विषयः 

मङ्गलाचरणम् १ ¦ महाभद्राढमीनिषपणम् 

भरोवीरसिंहवंशवणनम् १ कृष्णजन्मा्टमौनिणयः 
म्न्थकतृवंरावणनम् ६ अस्यां पारणानिणयः। 
स्वस्य भन्थनेरमेतिप्रषतिदेदुरुथनम् ,, नवमीनिणयः। 
विषयानुक्मः । ६ रामनवमाीनिणेयः 
खवत्रनिक्पणम् दुगानवमी[मक्षनवमी]नि* 
अयननिङ्पणम् १२ दशमाीनेणयः 
ऋपतुनिक्पणम् १३ जयेषठश्कदशमी (दशदरा) नि* 
मासनिकूपणम् १४ विजयादश्चमीनिणयः 
दिवसनिक्पणम् १७ एकदश्चीनिणेयः 

पक्षनिषूपणम् „ विष्णुक्यनकारनिभयः 
सामान्यतस्तिथिनिणयः १८ एकादशीत्रतनिणयः | 

प्रतिपन्निणेयः २८ श्राद्धदिन एकाद शीनिणेयः 
द्वितीयानिणयः ३० वेष्णवकादसशीनिभेयः 
तृतीयानिणयः ३३ स्मातैकादशषीनिशयः । 
चतुर्थनिणेयः ३६ पारणानिर्णयः 
पश्चमीनिणेयः . ३९ इदश्लीनिणयः 
षृष्ठीनिणेयः ४० श्रवणद्रादश्चीनि्णेयः 
सप्तमीनिभेयः ४२ मदादादशीनिणयः। 
अष्टमीनिणयः ४३ त्रयोदशीनिणेयः। 
दुवा्मीनिणैयः ४४ चतुदक्षीनिणयः। 
तन्न ज्ये्ठाव्रतनिणेयः ,, नरिहचतुरदश्चीनिणयः । 
नीलञयेष्ठानिङ्पणम् „ वरृसिंहजयन्तीनिर्णयः 
मदालक्ष्म्यटमीनिगेय, ४५ द)पावछीचतुरदंश्चीनिणयः 

 दुगौष्टमीनिणयः शिवरात्रैनिगेयः | 
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विक्षयः 

पौणेमासीनिणयः । 
धावणीनिणयः। 

उपाकमकालनि्णयः 

उत्जनकालनिर्णय : । 

रपाबस्यमानिणेयः 
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श्रीगणेद्चाय नमः) 

अथ वीरमिच्रोदयस्य समयप्रका्ः। 
न्न्य ि--नह्ण ~ --- ~ 

कोाप(टापनरत्सरनडरमरदुभ्रूभावणथ्रक्ि 
चाम्यद्धरवदष्े निभरनमदवाकरार्वीधरम् । 

मीषांणाररिववुविपारविकटामागन्रुरद्रारक- 
बह्माण्डारुकटण् काट चदररञ्यावपृव वपुः ॥ १ ॥ 

सरा्रष्यग्रन्दुखवदम्मताबन्दुप्राततिवलः 
म्महदरिद्यारम्भम्पुःरिगुरुलरम्मरभसः । 

लिदश्चाशाचक्र हुतघहाराखावद्रसलनया 
चरसि रस्टामिदपयतु मदद मदक्खम ॥२॥ 

ससारध्वासलकमप्रमुखसुरारपपाहुतहावनस 
रजी बंशीधसे वः प्रचुरयत् चिरदान राध्ाररसा। 

यच््यूडारूटगुदढास्मतमधुर्मृखष्म्माजशाभा देदष्षु 

गुखः सायुरागालिक्ानक्ररनर्चखन्दकव्यक्तचश्ुः ॥ २॥ 

तकाीखाशथ्ान्तिविसपद्स्बरनया व्यग्राद्धकान्न पद 

न्यासम्यञदुद्चदद्धिवसुधामगर्गान्द्रकूम्म्याघपम् । 
फूत्कारस्फुरदुत्पतत्फाणकुल रिङ्गञजटाताडन 

ष्प्ानव्योमगमरदुन्दुषम नटन्नव्यात्ख वो धुज्ारः ॥४॥ 

कुम्मे।दम्रान्तमधघुवनावष्लिवलञ्जङ्कारकान्ाहलः 
छ्युण्डास्फारखनव्ह्वलः स्तुन ¶व व्यारावयत्ाकासः। 

मज्जत्कुम्ममदहावगाहनकूतारम्मा महाम्मानधा 

हेरम्बः कुर्ता कताम्बरकरारुम्बान्धर वः चवम् ॥ ५ ॥ 

खमम्तात्पदयन्ती समसमयमच चसुवन 

विभिक्षत्र्टोभरशसिरस्पि पान्ती दश्च दिश्ः। 

दधाना पार्सन्द्रोपरि चरणमेक परपदा 

हतारेवा हन्यान्महिषमथनी मोाहमाहेषम् ॥ & ॥ 

वामान भिन्दन्नवामन् सुत्रपनु सुखयन्पूरयन्नाथकामान् 

अरमान मामचुकार। वहरखुबनःमरमाद्नमदह्नामा | 

आसीदडासीविबन्द्रदानिधवटयशा भपचक्राचतसः 

श्रीकाश्षीराजकश् विधुरिव जलो सवमूलवेमामः॥ ७॥ 



® क्षिः क 

वीरामिश्चोद्थस्य समयप्रकाश- 

सङ्ामभ्रामकामो निरुपममदहिमा सत्वविश्चामधाम 
कामन्ञवारेचक्र मिहर श्व तमो विक्रमेस्क्रमेण । 

सारैमरोरुदारेरपरः इव गरिमेदिनीमल्खनेन ` 
प्रख्यातः क्षा(णिचक्र सप्रजान सुपानेर्मदिनीप्रदलनामा॥२॥ 

निय्येद्धिस्तञ्जवाद्दाश्थयुमत जगनीमञ्ज्ञुनामेयशःभिः 
सम्पूय।चायवौ्यो विगिखवितरणरज्जुना दुञ्जनानाम् । 

साघ्राउयापाठजनश्राग्गाणनगुणमूरज्जुनप्राद्ुवन्डुः 

नान्नाभुदत्जुनाऽस्मान्नग्पातरतुखा मिनामस्लभूपात् ॥ ९॥ 

षुः शुदधमनो चमा सरूपमा विद्यनवद्या मना 
गाम्मीयेकानकलन वतरन कानानिसकारणम् । 

असीदञ्जनभूपतेविदधना विदावण वाद्वा 
भूमीनामवन ख कारणगुणार्कायं यशाऽप्यन्जुनम् ॥ २० ॥ 

तरमादाविर्भूतभूतमदहिमा भूमोपतरज्जुना 
त्सोजन्येकनिधिगुणरनवविरवण्यवारांनधिः | 

भिन्दन् दुज्ञनमज्जंयन् षहयशः प्रद प्रतापादये- 
ज्ञयो मलख।ननाम निखिलक्ष्मामण्डलाखण्डरः ॥ ११॥ 

यस्मिन् शासति नीतिभिः क्षितिमिमां नि्वेरमासाञख्जग. 
त्पारसन्द्रेण सम करीन्द्ररभसारम्मोऽपि समभ्भावेतः। 

दयेन करीडति कोतुकी स्म विहगेशिक्रीड नकरेञ्चषः 
किं वान्यद्रहनेऽभवत्छह भगे: शादुंल विक्रीडितम् ॥ १२॥ 

हिमविशक्यशोऽभिश्चाभिताकलो महिमां तरोहित्तवारिधेभ्रमावः। 
समजनि भटखानतः प्रतापेखिजगति सद्र इव प्रतापरुद्रः ॥ १३॥ 
श्युचि घनमथथिनि सहसा यशसा सममानने गुणे( जगतः। 
पुत्र भूरमिदधघ्े चतो रद्र प्रतापरुद्रेण ॥ १४॥ 
जातः प्रतापर्द्।त्ससवुद्रां पटडय्न्नवनीम्। 
छृतरिपुक्राननदाहो मधुकर नादे महीपतिः श्ुद्युमे ॥ १५॥ 
पृथुः पुण्य मोगेर्विहितदितयोगैरजदय- ॥ 

स्ललयागेयागेः छृतसुकतियगेरपि गुखः 
खुज्स्तस्भालम्बालखशयितविद्वम्भरतया ता 

षमा प्रादत्ताहः ख मधुकरसाहः क्षातपातः ॥ १६॥ 

^ 

प्रजागणसख्जापहो शधतिमदहोदयाविष्डतः 
 सुधांशरिव मांसलो रसमरे, सलमारञ्नः। 



वद्ांवणनमे । 

रकोप्तकुमुक्ावखिर्धिज पतिश्च नक्चत्रपा 
चप जर्णति सर्पो मधुकरः कृतारे्रपः ॥ १७ ॥ 

विन्यस्य बीरि श्पतिखिह मदीमारम्। 
क्ानानरुमलदाहो मध्ुकरसाहा दिव भज ॥ १८ ॥ 

अन्तगेम्मौर वान्धूकतसलिलनिधिखालिताशेषबन्धु 
वुन्देखानन्द्।क्षन्धुः खुखलितलकनाटखोचनेन्दीषरेन्दुः । 

चरु भङ्गालश्भमङ्गारतारपुनवह। नुः्यसङ्खतरङड्ा 

सन्प्ातङि तुरङ्ग धरणिपतिरभुद्धीरसदहो चलिः ॥ २२. ॥ 

अमुष्य प्रस्थाने सति सपदि नानेमनिवहे- 
रिरैकोऽपिद्धेषी न खल्दुरणदेषी समजनि । 

परं तस्थो दुःस्थो गदनकुहरस्थोऽपि भयतः 
क्षिपन्यञर्दिश्चु चमितचीकत चश्चुरामितः॥ २० ॥ 

कान कट्पमर्दख्टोपरि यश्चः क्षीरसदनीयोपरि 
भरश्ञा शक्रवुरोहितोपरि महासासयेऽपि मेरूपरि । 

द्एवाञ्नेरुपरि परतापगरिमा कामोपर धारभु 
रिसलदातिक्मवीर्क्लदनुपतेः कि कर न कस्योपरि॥ २९॥ 

द्ानेरार्धेनमर्थनाविराहिण प्रस्थ्थिन च क्षणा 
तकुर्वाण खति वारासहानिसखिलक्ष्मामण्डलाखण्डटे । 

काम चेतसि कामघेजुरतनोःत्कल्पतुमः कल्पितं 
मोधीभुनजनिः समाभ्रितखनिश्िन्तां च चिन्तामणिः ॥२२॥ 

आमञ्चाममस्तम्धघरम (त्रजगती चक्राणि चक्रे चिरा 
चचार शारुतविष्णुपादपदवीब्रह्यण्डमाण्डपारे। 

५ ह्याण्डं नजमण्डम्रण्डलमेव।च्छ'द्यव सवाधुना 
विद्वेषामपि यस्य भस्वस्यदोादस्षी वतसीयति ॥ २३॥ 
जटकाणिकामिव अलांय कर्णम कनकाचल मयते । 
यृपनिहवीरररलिद्ो वितरणरहे यद्[ तनुते ॥ २४॥ 

थका भवति कुण्डंलीरतमहदाधनुमण्डल- 
स्तदा नयमताण्डंवश्रुरतसाण्डवः पाण्डवः। 

मनोत रणोर्सुकः वदति वीरराखषहो यदा 
तदा पुनख्वारधीरयमवार्े क्णो जनेः ॥ २५ ॥ 

स्ा्योदाथगमीरताश्रुतिदयादानादिनानागुणा 
यर्थीदुषेह मारवस्यहिपतिस्प्यालदोभ्दा किनि । 



र वीरामिच्ादयस्थ समरयप्रकाक्े- 

सखयोज्यव जुहारालहध्वरणाघारख्च्ुड(मणो < 
म्न ब्ह्याण वरालदसु5~ तस्था स्वय नसुणः ॥ २६ 

म्यः स्वादुजल। दुधा सुफका भूरुषेरा भूसुरा 
वेदध्वानांवघ्रूयमानदु"रला काका वशोक्रा बुः । 

राजक्ीतिनिरीतिरीति पिनरसवो्चीमिमां शासति 
भ्नद्धारज्जुदारा<ह्चपता चमङ्कभस्रद्धि।ष॥ ८७॥ 

सलद्धामोत्कटताण्डवोाद्धरभयेरारन्वदेखादटे 
अण्डाडम्बरपूरिवाम्बरतरश्चारान्धिगोश्राघटेः। 

भूश्रत्क्दिजुदाशलदधरणाजानेः प्रयाणे रणे 
श्ायादायघनाऽपिका नु घरणाचक्रे न चक्रं भयम् ॥२८॥ 

तावद्वीरगमेरहुकातरषस्ल!चद्रजाडम्बर- 

स्तावन्तङ्गनुरङ्खरिङ्कगणचमत्कारश्चप्रुनामपि। 

तावन्लायमदामर्टभ्चररनी इगेनत्रहो ।वद्धिषां 
यावन्नेव जुह रस्िहनुगशनयुद्धाय बद्धोर्सवः॥ २९ ॥ 

अस यद् महामना पवतरणाय घत्त धिय 
सिय कनकभूधरोाऽखात ह्य च क्णोऽटति। 

दधीचिरपचीयते बारुरलःकरूपायते 
तद्ालिमलिनायते स रिङ् कट्पभूमीरुहः ॥ ३० ॥ 

प्रालादागतड(गनागमणिसम् टानादिनानातपः- 
प्रागदम्येन महन्द्र चन्दवरूणव्रह्य श विष्णुस्थर । 

प्राचण्ड्यन जिता मिता चसुमनी क(दण्डदादण्डयो- 
जागर्तीति ज॒हारलिदहन्रण्तेः कुचर परलापानवा॥ ३१९॥ 

ब्रह्य भुच्चतुराननः स्मरहरः ५अाननः षण्मुखः 
स्कन्या भूपजुदारासहयशरासो गनोत्लवेऽस्युरसुकः । 

तस्याभोगसुदीक्ष्य भूधरनमानयस्रखे(्कीा दिद; 
ससद्वीपमया मही च 1वचिना विज्ञन निवाहिताः ॥३२॥ 

तङ्कस्वादनवाप्य देषततरोः पुष्पाणि खवाः खम 
श्र मद्वारजुद।रसिदचरपतदानं समानं जगुः । 

वीडादुवदहटमारनिभरनमद् ग्रीव तु देव्दुमे 
ग्छाधघम्ते सुङखमायमानङुखुमास्त भरे देवद्िथः ॥ ३२ ॥ 

भीमो यः सहदेव पव पृतनादुधषपाश्वा कन् 
भीभूमानककः संदाज्ुनमहाख्यातिः श्चपरामण्डङे। 



वशावणेनम् । ` ५५ 

कणश्रीः रुतवमेमीष्मघटनाश्नोरीर्यदुयोधनो 
राप्ाश्षु युघास्थरा यादे भमवन्कः स्यादमुष्याप्रतः॥ ३४॥ 

, सत्कातिद्रामद्माभरणभ्चतजग दकरमादित्यनामां 
धाम्ना भूज्ञा महिम्ना विघरितांस्पुणा विक्रमोपक्रमेण । 

सखुप्राश्युः फावगंलः पृथुभुजपरिघस्तस्य वक्ञावतंसो 
विदक्दखत्पसस। गुणगणद्रय।नन्दनो नन्द्नोऽभूत् ॥१५॥ 

आशापरात्त प्रकुवन् कररवितरणतः पाद्मनीध्राणवन्धुः 
प्राद्याहव्याम्बरश्ीः स्फुरम हमर चः सवद्1!ध्वस्तदाषः । 

जम्भारतार्दाच्चेरचरुखमुदयान्सयुपमातश्रकाशशी 
पुत्रा रश्ञः पवित्रो रचयति सुदिनं चिक्रमादिस्य पव ॥३६॥ 

सलाथाक्कुत्ान्नरथ)रुतसुरावरपा चाय्साथं [नजजा 
व्यर्थाभ्रतार पृख्रीपातिरमरगुखुम्पद्ध वद्धि ष्णुबुषधः। 

मानेयनिङदनेबंहुष्वेधगुग्निगीयते यः सभायां 
भ्रानजातः स भूयः खुकात्रिकुरखभुद विक्रमााङ्ेव्य एव ॥३७॥ 

दानं कीनमनारथ'वधि रणारम्भोऽरेनाश।वधि 
कर। धो चागवाघ प्रनापयराल्ाः पन्था दिगन्ताकेयि। 

दाक्षिण्य च्िनिरक्चषणाचवि हरो भक्तिश्च जीवावधि 
व्यादयु्तावधि वीराचक्रमरतरेः भ्रयः पर वद्धते ॥ ३९॥ 

देमाद्ेः प्नियमन्यथेव क्रुखन चक्रे च गौर तनुं 
क रुशधापार् छाभत वरव्रात सप्रष् च [द्ङ्प्रण्डलम्। 

भा्गीन्द न द्च्र श्रुना बत जरगा च गङ् ्यघा- 

टलखाकान.मय्म) रवर भस्य यङाखस्त्वदवयमल्जम्मते ॥ २३९॥ 
71गोपाचरमाबटमर्डरूमणिः श्दुरवारान्वये 

श्रादहदसलोद्ग्द्सलपाण्डत इति ख्यातो द्विजाधीदवरः। 

य ट्ष्मीश्च सरस्वत च वेगनद्धन्द चर भजतु- 
भाक्तार रमसखात्लम(नमर भयः सान्नाद्वन।ङ्य गुणः ॥४०॥ 

पटु दिक्षु विदिश्चु कु्षतानां नरलाखां स्फुटकाचनत्तकोनाम्। 
स्फुरदष्वरधुमधारणाह् च्युतवेणात जनेरमानि यस्य ॥ ४१॥ 

तताऽनट इवारणरतुटखवामभूभूमुजा ५ 
शिसोमाणख्रोमणिषरणिनामवाश्चुवः | . ~“ ̀ 

र्था बहुगुणा धनां मुच वनापकश्चाखना ` ` 
रमारमणमिश्रणी परश्युराममिश्नोऽजन ॥ ४२॥ - -. 

& ५ १ 



ध वारामेश्रोद् यस्व समयप्रकाल्े- 

येनागस्व पुरा पुरारिनगरे विदधानवद्यार्जिता 
ीचण्डीदयरम््चिहात्रित्तिलक रुञ्ष्वा गरोयोगुरुम् । 

द्ुदा लेव महाद्यमन बहुधा भान्ती भवन्ती स्थिरा 
तद्धश्येखु कियन्न कदपरुतिकवादयापि सूते कलम् ॥ ४३ ॥ 

आस्यारविन्दभनुपास्य गुरोरपास्य 
लास्य चतुसुखमुखेषु सरस्वतीह । 

लालङ्कतिश्च सर्ता च गुणान्विता च 
वस्यातनाति रसनोपरि ताण्डवानि ॥ ४४॥ 

अङ्क रोमटखतव सीमनि रशोरेकेव रेखाञ्जनी 
कस्तुरीमकरीव माखफलकं धारेव मूर्न्यालकी । 

ऊद भङ्गपरम्परेव कथरी सोरभ्यलोभकूुखा 
वश्येवाष्वरधूमघोरणिरभूदाश'ङुर ्गीड शः ॥ ४५ ॥ 

सूुभाञ्ुरयशोनिधेः सुनिरवद्यविधानिषेः 
सचारुकवितानिधः स्न्रुतिनिधः श्चतिश्ीनियः। 

अयं सुहृतगोरवारपरश्चुराममिश्र!हुणे- 
रनूनगरिम्ा पितुजेगति मिश्र मिश्चऽजनि ॥ ४६ ॥ 

जमोर्थैकनिकेतनं विधिमय कमावनीदद्चन 
स्मूर्वम्मोजपह)दयं धुतिमय भ्ीवीरमित्रोदयम् । 

दक्लिद्धौकृतकाधलसिद्धि शातय श्रीवीरसिदाक्चया 
तेने विद्वमुदे पुरे पुरमिदः श्रीमित्रमिश्ः कती ॥ ४७॥ 

ह्।रीतगोभङपराश्चरनारकादिसुन्युक्तमथमसखिल इदय ऽवधायं । 
भ्रीवीरक्िदनरपदेष्यिनमित्रमिध्ो विद्धन्मणिः प्रङ्कुखते समयप्रकाशम् ४८ 

तच्र काटप्रकाये तु क्रमोऽयमाभधीयने। 
निव्यकालस्वरूप् ्राक्कालखोपाधिरथोदतः॥ 
सम्बरल्तरायनतूनां क्रमगाथ विनिणेयः। 
मास्तपक्षतिथीनां च क्रमेणाथ निङ्पणम् ॥ 
सामाभ्यतस्तिथीनां च म्राह्याग्रह्यचिवेचनम्। 
परति पन्निणेयास्पश्चाच् द्वितीयाया किनिणयः॥ 
शुतीयानिणयस्यान्ते तुर्थीनिणयः स्भ्र॒तः | 
पञ्चमीनिणेयात्पश्चात्शषछीनिणेय ररेतः॥ 
सखप्तमीनिणयस्यान्तेऽद्माखामान्यनिणेयः । 
हष्णञन्माष्टमी पश्चाद्धिस्तरेण निङूपिता ॥ 
नवमीनिणेयो रामनवस्याश्चाथ निर्णयः । 



॥1येखयाासक्त्मः | 

महटनखस्यास्वलदसु स्निणयः समुदीर्सेयः ॥ 
दद्ामीकििणायः पश्चादेकायद्या वदानिणेखः । 
ङाद्रङिगनिणयस्यान्न अयोद्द्या हवानिश्धयः ( 
स्ाम्बान्य-~अ्यतुदंदया निर्णयोऽथ प्रकीसितः 
नरासहटनच्वतुदंद्न्ण निणायाड्ज् प्रकौीषसितः।। 
अथजय प्रसङ्धन जयन्नानां त्वननिष्ययः | 
ख्यशछछकार्विकमाघचु चतुद्श््य। पकमायः ॥ 
दियरााखः यारणा च लज्राथ पारकोसयः। 
उ्थ यनशाोक्स्य शप्यणोक्न्यानणयः | 
उयाकम च्रस्तकृह्न उत्म्नगन्वमयास्कन्डा॥ 
कायक पञ्यनद्यास्तु निणय्स्लकमस्नयर्म् । 
दोरखकष्निणयः पवानणायस्सनदमन्यरय् ॥ 
प्रणा खकभ््खः त गच्छ काच्छस्य त्निणयः। 
मकतेकभरखयखोाः पाक्त त्नणायस्नदनम्तर्म् ॥ 
अयात्यलतस्य नद्मन्रापकास्सस्याथ निश्ययः। 
सल ङञ्न्कान्तानणाय त्पन्थ्विन्मस्छम्यास्ना नरपत 

अमल्छग्यसास्श्ड क स्यान(मच्त्यामा च नणयः) 

ख्डुक्ादवारटय्याद्या कःायाकाय्योदवेचनम् ॥ 
आअखकाटखष्वमायलस्या अशछक(न्यषछकःा तथा । 
अशछकापुयदिकस्ता काद्ध, पश्चाऽसितस्ततः॥ 
अ{श्वयुक्कछस्णपष्चश्च तंव अरणी तथा! 
जअयोाददीखतुदद्यो कमण निरूपिते ॥ 
प्रकाणकथदयव्छास्छाः कास्यश्चन्यधदिन तसः । 
युगाद्याश्च युगान्लाच्य ततो मन्वन्तरादयः ॥ 
कल्पाय उ्यतिषातस्ध वेष्यत्तेच्यावम् प्देनम् । 
नवान्श्जखसष्दित नखवषस्योगमे नतः ॥ 
श्वय ् दश्चाखकारच्य नवश्चाखष्देन सतः ॥ 
तखिण्डडस्य काच्छश्य तदन्ते परिक्रीतः 
पाथेयश्चनादकासल्छनञ्ध प्रायणोन्लरमोरितः ॥ 
उगस्थसञ्चयन कारो दान भरेतादकस्य ख 
ददादमच्ये द्यस्य पति अ्ताक्रिया सतः ॥ 
ष्टाडचाथाखयकःालछाश्च तदनन्सरमीररेलाः। 
विथ चावंणाादेश्द्धानिणंय दारितः ॥ 



८ वीराभश्रोद यस्य समयपकाक्-- 

क्षण चापराह्दहेः कुतपस्य निरूपणम् । 
धाञ्चवलापिण्डङाननिषिद्धनमयास्ततः॥ 
प्रकीणक्र'लाः प्रतिपद्माद्या पुण्याताथेस्ततः। 
नक्षत्रवारादिवशात्पुण्याश्च तिथयस्ततः॥ 
अतः पर निश्चायां तु इव्याङृत्यविवचनम् । 
चतुष्पथस्य सवाया निबेधस्तद्नन्तरम् ॥ 
वञजनोयानि चोक्तानि तियिकाट्विङ्ाषयोः। 
पर्वकृत्य युगधम्मा युगवस्यानि चाप्यथ ॥ 
काटथम्माः काटवज्यान्यथोक्तानि विकहाषतः। 
दौक्षाक्ाठस्नतस्तम्यापवादः परकोषस्तनः॥ 
नामक) तनकाठलश्चाघानक्रारास्तनः परम् । 
पशोः कालस्नतः कालश्चातुपास्य््टसामयाः॥ 
पवमन विल्षण िक्वामस्रन सुरणा। 

स्मरताः सवाः लमाटाक्य समयाऽच निरूपितः ॥ 
तश्र तावत्कालसद्धावे प्रमाणनि श्चट्याक्रीनि । तथाहि । 
तस्मात्कालं पत्र दयात्कार न दद्यादान ऋगरदश्रुतेः । 

अश्र का इत्यत्र यथाक्रप चाहन प्रान" षद इत्यध्याहारः। 

(त काठ कार आगन यजन” हान यनु: । नथा, “स्स्वन्लर्मासा 
हकाल आगत इविजायन'' इति च । "अहव कातो नाहं कास्य" इति 
ख । “काच सन्ध्या कश्च सन्ध्यायाः काल इति सामवेदः । “काल काट 
विभक्ति च" इति मनुस्मतिः । ""धाद्धक्ाटाः पक्तीलिता'? इति गह्वल्कंपः । 
तथा धारणध्यानसमाधिज्रयरूपान्नय्मविशेषादयागनोऽबीताददेक्ाल 
प्रध्यक्षतः पश्यन्नीति यगशाच्र प्रत्यक्षप्रपि मानमुक्तम् । 

सुखम मस्वाप्ल न क्रिञ्दवदिषमिति सुपास्थितस्मरणान्यथायु 
पपलिकदिपत साक्षिप्रत्यक्षप्रपि प्रमाणामित्योषनिषदाः । सर्वानद्रयवदय 
हति जमिनीयाः। 

अनादिरेष भगवान् कारोऽनन्तोऽजरः परः । 
इति पुराणमपि मानम् । तस्मादस्ति कालः । स द्विविधः अखण्डः 

सखग्डश्च । आद्य दृदवराद्धश्न इति तार्किकाः । अभिन्न दवि वेदान्तिना नवी. 
नतार्िकाश्च । दंदवारमद- 

श्रुतिः, स विद्धकद्धिदव विद्रार्मयोनिजः कालकालो गुणै स्वंविदध्ः। 
प्रघानक्षश्रह्नपातगुणेश्चः ससारमोहास् वत्तिषन्धहेतुः ॥ इति । 
कालकालः-जन्यस्य लस्षरतरादिरूपष्य काटस्याकङनात । 



सवत्सरनिदूपणम् | ९. 

विश्युषरमोत्तरेऽपि-- 
अनादिनिधनः कालो सद्र: सङुषणः स्मरतः । 
कलनारस्वेभूतानां स कारः परिकारसतः ॥ 
कषणर्लवेभूतानां स तु सङ्कुषणः स्मृतः । 
सबभूतशामत्वश्च सतु रुद्रः परकीत्तितः॥ 
अनादिनेधनस्वन स महान्परमेदवरः । इति । 

वतेन परत्वापरत्वाभ्यामनुभाने आकारादौ विनिगमकामावादति' 
रिककारक्षिद्धिरिग्यपास्तं श्चतरेव॒ वषिनिगमकस्वात्। पतच्च यथा. 
तथास्तु । नास्य कलस्यादाथस्मरणादन्यः कमण्युपयोग इति न निः 
ङभ्यत । स्षवत्सरादेर्पस्त् सुपादगत्यवाच्डुन्नः कमणि ^"पाणपाध्यं 
पाणमस्या यज्ञत” “दक्ञ काल उपायेन'दस्यादेश्चानस्म्रताभरयिक 
रणतेन विनयुकत्वाद्ठिचायत । सुयादिगातपारच्छयत्व चाक्तम्-- 

विष्णुधर्मोत्तरे, 
तस्थ ुकष्मातिसुक्ष्मस्य तथातिपहता दविजाः | । 
मानसखङ्ख्या बुधक्षया प्रहगत्ययुसारतः ॥ इति । 

प्रर्यक्षोपलम्यमाननिमेषादाक्रयापरच्छुदश्च तत्रव 
कष्वक्चषरसमा मात्रा निमदः परिकोत्तितः। 
अतः सृक््मतरः कालो नापलभ्यो भ्रगृत्तम !॥ 
नोपटम्य यथा द्रव्य सुसक्ष्म परमाणुतः 
दौ निमेषे चुरिश्चया प्राणो दश्च चुटिः स्म्रतः॥ 
विनाडेका तु षट् प्राणास्तत्षष्ट्या नाडका स्मृता । 
अदहोराच्रं त॒ तत्षसख्या नित्यमेव प्रको त्तितम् ॥ 
त्िश्न्मुहसाथ तथ। यहारात्रण कौत्तिताः । 
सश्र पञ्चदश प्राकता याप | नित्य दिवाचराः ॥ 
तथा पञ्चददा परोक्ता राम! नित्यं निश्चाखराः। 
उरं तु यदा काष्ठां करमादाक्रमते रविः॥ 
तथा तथा मवेहूदर्दिवसस्य महाभुज ! । 
दिवसश्च यथा राम ! राद्ध समधिगच्छाते॥ 
तदाधथितमुहु तानां तथा बृद्धिः प्रकीर्तिता । हइत्यादि । 

तश्च श्रुतौ निमेषादिकालानां स्रवत्तरावयवत्वेनाक्तत्वादवयवचि. 
ङ्पः सक्वट्सरः प्रधानत्वादिधायेते । सवत्सरो नाम सम्यग्बसग्ट्यः 
यनतुमासपक्षतिथ्यादयोऽस्मिक्गिति व्युत्पस्या "द्वादश्या मासाः सं 
वत्सर", इतिश्युतेश्य द्ादशमासात्मकः कालविशेषः । स पञ्चविधः । 

वी० स०,९ 



१९ कीरमिश्रोद्यस्य समयवचकाचरच- 

सोरषा्हस्पत्यसावनचान्द्रनाक्षघ्रसेदात् । तथा च जयोत्िःशन्ने ~~~. 
सौरबुहस्पातिसावनशश्ाधरनाक्षक्चिकाः क्रमेण स्युः। 
मातुलपाताखातुखिमलवरङ्गानि षरससाः क्रमश्चः ॥ इति । 

अस्याथेः | गणकमप्रसिद्धा करपया वगोः। श्ुखस्वरः दुन्याथेः। वत्र 
वगाक्षरसङ्कग्धयाङ्कसङ्गहः । तेन मातुलेत्यज पवगात्पञ्चमेन मकारेण 
पञ्जसङख्या लभ्यत टवमंषषठेन तकारेण षटसङ्कधा ' यवरगदृतीयेन 
खकषारण त्रिष्वसङ्खधा । पवं खाङ्कानां वामतो गतिरिति व्रक्षारेण मेखन 
साधमथिमानां पञ्छषष्ड्याधकशननय सारस्धल्सस भके ।- पव 

पाताखशाष्द पकवष्ट्यायकहातत्रयसङ्ख्यानाचष्ट । सावरखूयाद्यकर 

मितो बाहस्वत्यः सत्सरः! । पवमतुखशब्दः वषष्ट्यथकशहानत्रवसं 

कदवामाह । सावरतुयादयपारातरनम्सावनः लवन्सरः । पवं चिमरख्श्चः 
व्व; चतुस्पञ्चाकादाधकशातनत्रयसङ्ख्यामाचष्ट । सावत्ठु्योदयपाशमित 
श्खाम्टः। पव वराङ्गशाग्दश्चतुविजात्याधकशातत्रयसङख्यामाह ताध. 
ष्पूयदयपरि मता नाक्षत्रः ससवत्सर इति । नन्वाधकमासवान्सव. 
प्सरः कथ वादक्मासात्मकोऽधिमासस्य अयादरोस्वादिति चत्, न। 

"वष्ट्या तु दिवसमासः कथता बादरायणः। 

इतिवखनात् षषिदिवसात्मकस्यकमासत्वन उ(दशसङ्ख्यानषा- 
यात् । “अस्ति धरयादश्ञा मासः' इति श्रतिस्तुं अयादशदक्चान्तस्वनेत्य. 

दोषः।ये त् प्रभवादिषषिसवत्सराः त बाहस्प्यस्येव मे्ाः। 
माघशुङ्क समारभ्य चन्द्राकों बासवक्षगो । 
जीधयुक्तो यदा स्यातां षष्ट्यब्दादिस्तदा स्मतः ॥ ` 

इति विष्णुधर्मोकतेः । त च- 

प्रभघो विभवः श्ुङ्कः प्रमोदोऽथ प्रज्ञःपतिः । 
अङ्गिराः मुखो भावो युवा धातद्वरस्तथा ॥ 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोऽथ बषस्तथा। 
चिश्रभावुः सुभाचश्च तारणः पाथिवो व्ययः॥ 
सवजित्स्वेधारौ च विरोधी विरतिः खरः । 
नस्दनोा विजयश्च जयो मन्मथवुमुखो ॥ 
हेमलम्बो विरम्बश्च विकारी शारी पुषः। ` 
श्चुभङृच्छो मनः क्रोधौ विदवावसुपराभवो ॥ 

~ -- -शवङ्गः कीलकः सोम्यः साधारणविरोधषत् । .. ` ~: 
परिधावी भ्रमादी च आनन्दो राश्चसोऽनद्धः॥ . . `. ~ 

पिज्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो रोद्रदुमेती । 1 

~ 



सवत्सरनिरूषणम् । ११ 

` न्वुमी रूधिरोद्रारी र्काक्षी कोधनः क्षयः ॥ श्ति। `` 
पते प्रभवादयश्चैन्द्रा अपीति माधवः । मीनादिश्य मेषादिस्ये श 

घय सौरसवत्सरारम्भः । बृदस्पतिमध्यमराश्चिमोगेन बाहैस्पल्यार 
म्भः । यस्किञ्चिदवसमारभ्य यत्किञ्चिसिथिमारमभ्यवा चन्द्रारम्भः। 
 यक्किञ्चिन्नक्षन्नादिमारभ्य सावनारम्भः। 

सअथवषा वानयगः। तत्र चन्द्रस्य तटखकनतान्दकशन्नद्धादाक्ुषपया 
गः । तिरखष्वतमुक्तम्- 
भविष्यपुराणे, 

वसन्त किश्ुकाशोक शोभिते प्रतिप्तियः। 
शुङ्गा तस्यां भ्रकुर्वात स्नानं नियममास्थितः ॥ 
खटखारपटे तिखकं कयो खम्द् नपङ्जम् । 
ततः परश्ल्यजुदिन तिलकालङुःतं सुखम् ॥ 

॥ विधायं वत्सर यावच्छुदहिनेव नभस्तलम् । दति । 

 , अत्र प्रातेपात्तथावुपक्रमवेचघनद्स्य त्तस्य चाद्द्रसकनसंरसो. 

धयस्वावगतिः । आब्दिके तु ब्रह्मसिदधन्ते-- 
प्रतिसंषव्छरश्रद्धे मालश्चान््रमसः स्म्रतः। इति । 

सुज्न्मारि नते सौरः । विष्णुधमोत्तरि- 
भगवन्कर्मणा केन तियेग्योनो न जायते । 

इप्युपक्रम्य- 
मेषसङ्गक्रमणे भानोः सोपवासो नरोत्तमः ॥ 

इष्वादिना बतस्वरूपमाभेधाय- 
अतं चरन् वेत्सश्मेतादेष्ट म्टेच्छेषु तियेषठु न चापि जन्म। 
इस्युपसहारात् । एव यत्र सङ्क्रान्तिपुरस्कारेण कमाण्युकत्वा “स 

वत्सर प्रकु वात'"हव्युक्तस्तन्न सवत्सरः सोर प्राह्यः । "्ह्मदा द्ादश्चा 
ष्व् चरेत्, इत्यादिश्रायशित्तादो सावनः। 

आयुदाोयविभागश्च प्रायन्ित्तक्रिया तथा| 
सावनेनेव कच्तेव्या शश्चणां चाप्युपासना ॥ 

शतिञ्योतिर्गयोक्तेः । बाहंस्पत्यस्य तु यवदानदौ- 
संवस्सरे तु दातृणां तिखुदान महाफलम् । 
परिपूवं तथा दान यवानां दिजसलत्तम ! ॥ 

: “` . इदापूर्वं च वद्ाणां धान्यानां चानुपृके । 
` , शत्पू्ं रजतस्यापि दाने प्रोकं महाफलम् ॥ 

` शति विष्णुधमोक्तेः। अत्र सम्परीत्यादि वत्सरशब्दस्थादिः। तेन ष. 



१२ वीरमिश्नोदथस्थ समयप्रक्षाशे- 

बत्सरपरिवत्खरेत्यादिपञ्चनामका त्सरा उक्ता भवान्ति । पतेषां प. 
कस्य युगमिति सन्ञा । तथा च प्रभवादि प्रत्यव 

्रह्मवैवत्त,- । 

सष्त्सरस्तु प्रथमो दवितीयः परिवत्लरः। 
इ्दावत्सरस्तृतायश्चतुथेश्च।चुवत्सरः ॥ 
श्दत्सरः पअचमस्तु काठस्तु युगसंश्चकः। इति। 

ध्षादस्पत्य पव कदा चिस्दुघसबरस्तर इत्य मिघीयते । तथाच _ ̀ 
वसिष्ठः, तिः 

सहजां गतिमासाद्य यद्यतीचारगो गुखः । 
अवशिष्ट पूरा नायास्यध्युपभुक्तये ॥ 
अन्तमाव्यापभुक्तांश्षे बक्रानन्तरितं तदा। 
भास्ेद्वादश भिलपसंवत्छर हती रितः ॥ 

सदजाँ=वक्रा ती चारभिन्नाम् । तथाचायमथः। यद्यतीचारगो गुरः 
पृ्वराद्यवशिष्टांरानां भोगां स्वामाविकगतिमास्थितः पुनस्त राशि 
नैति तदोापञुक्तांशमतिचारभुक्तांशम् अन्तभोन्यारभ्य तदिनप्रखलीतियावव् 
हादश्चमास लु्स्चत्सरो भवतीत्यथः । अस्य कचिद्पवादः | 

मेषे द्यषे चुषे कम्मे यद्यतीचारगो गुखः, 
म तत्र कारुरोपः स्यादिस्थाद भगवास्यमः ॥ इति । 

पराशरः- 
मासान् देका दश वा प्रञुज्य र।नेथद। राशेमुपेति जीषः। 
भुङक न पूव न पुनस्तथापि न लु्तसंवत्सरमाहुराय)ः ॥ 

लु्तसवरछरे कमेनिषेधो राजमातण्ड 
अतीचारगतो जीवस्त राशि नेति चत्पु 
छुघस्तवत्सरो ज्ञेयः सवकमस गदितः । 

अस्थापवदमषद- 
व्याः, 

यदातिचार खरराजमन्त्ा करति गाचुाश्चकमानसस्थः। 

नायात्यसो यद्यपि पृवरा्ि ्युभाय पाणिन्रहण वदान्त ॥ 
इति संवश्सरनिणयः । 

अथायनं निक्ृप्यते । | 

तश्र यद्यप्वयनश्ब्देन ("मयनं वत्मै मागोभ्व” इति कोशात् मामे 
स्ामान्यसुख्यते । तथाप्यत्र सोरक्तेत्रितयम् मयनमुच्यते । “वर्मादे।- 

दिष्य: षण्मासान् दक्षिणेनेति षड्ुतरेण' इति तैततिरयभरुतेः । क्षीरे 

इति । 



6 
ऋतुनिणयः। १६ 

बुतु्रथसुपक्छम्य विष्णुधर्मोत्तिऽपि, ऋतुश्रय चयन स्थादिति । 
सिद्धान्तशिरोमणवपि* 

ककिमग।दिषटूकं ते चायने दक्षिणसौम्यके स्तः । इति । 
अस्यादित्यगतिषुरस्कारण वि धानाव्छौरत्वमेव । काचेत्त मगेक्ञी 

धादिषण्मासा उदगयन ज्यषठादिषण्मास। दक्षिणायनामित्याहुस्तत्र मूर 
ज्योतिभ्चल्त श्ग्यामिति मापवः। अनयोश्च सोम्यद्ल्चिणयो्षिनियोभः 
उदगयन आपूयमाणपक्चे पुण्यनन्षत्ने चाखकमापनयनगोदानविषाहादि 
रित्यादि । तथा- 

मातभेरववाराहमारसिहत्निविक्रमाः। 
महिषासुरहन्त्री च स्थाप्या वे दक्षिणायने॥ 

इत्यादिः तत्तत्प्रकरणादितस्तन्न तत्र बोध्यः सामान्यतशथेोक्त 
ज्योतिषरत्नमालयम्- 

गहप्रवश्तदिवप्रतिषठाविवाहचोरखुतबन्धपृषेम् । ` 
सोभ्यायने कमे दुभ विधेयं यद्रहितं तत्खद्ट दक्षिणे तु ॥ इति । 

इत्ययन नणयः । 
भथ ऋतुर्निणीयते । 

खच मासद्वयात्पक्रः। तथाच तेत्तिरीयक्रतिः--दन्डसुपदधाति। 
तस्माद् दन्दभ्रतव इति । 

दन्दः मासद्वयम् । 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावतू द्युक्र शुचि भ्रप्म्रुतृ नमश्च 

नभस्यश्च वार्बिकावुतु इषश्चोजश्च चारदावरूत् सदश्च सदस्यश्च हेभ- 
न्तिकाचुतू तपश्च तपस्यश्च यगरावृतू इत श्चुतः । 

यध्रच ऋत् शति द्विवचन तदूघटकमासद्वयाभिप्रषिण । अत्रच 
भभ्वादिश्चन्दाश्चे्ादिवाचकाः। तथा च- 
माध्यि, 

चेध्रो मासो मधुः भ्रोक्तो वेश्चाखलो माधो भवेत् । 
ज्येष्ठमासस्तु श्यक्रः स्यादाषादढः श्युचिर्च्यते ॥ 
नभोमासः रावणः स्यात् नभस्यो भाद्र उच्यते। 
इषश्चादवयुजो मासः कातिकथाजसं्चकः ॥ 
खद्ोमासो मागेश्चिरः स्टस्यः पोषसं्ितः 
माघमासस्तपः भोक्तस्तपस्यः फाद्गुनः स्मतः ॥ इति । 

पते चतंघो मधुश्च माधवश्धेतिपृ्ादाहतश्चुतेः षड्धनेधाः । “4. 
डवा ऋतव” इति श्चुतेश्च । यन्तु एेतरेयिन्राह्मणे "हद क्ामासाः च्ञ. 



क 

१९४ धारमिश्रोद्यस्य समयप्रकादचो- 

सतव, इति पञ्चुत्वाभिधानं ततच्चत्रैव समाहितम् "हेमन्तशिशिरयोः 
समासेन” इति । समास पकीकरण तेनत्यथः। वसभ्तादयोऽपि प्रव्येक 
द्विविधाः सौराश्चान्द्राश्च । तत्र चेत्रादीनां चन्द्रत्वेन तदुघरितास्ते 
चान्द्रः । श्ुतिरपि-चन्द्रम।ः षड्डोता स ऋतून् कद्पयतीति । ` 

बहृकचध्रुतो--विदहवान्यन्यो भुवनान्यामचष्टे ऋतूनन्यो विद्धज्ञायत 
धुनारोति । 

अश्रामिचष्ट इत्यतः सञ्चारादिक्रियाजनकस्वन सर्थोक्तेरन्य इत्यतः 
श्चन्द्र पव ऋतुषिधायक उक्तः। कचित्तु पुनज।यते इति लिङ्गातुक- 
त्पकत्वं चन्द्रस्येति, तन्न । सूयेस्यापि पुनः पुनरजायमानस्वस्य श्चतावुं 
कस्वात् । नयु यदा मलमासो भचति तद् कथं दिमासकऋतुरितिचेत्, 

षष्ठश्चा तु दिवसेमासः कथितो बाद्रायमेः। 
इति घचनात् षष्ठिदिनात्मकस्य मासस्वेकत्वात् । सौरस्तु विष्णुः 

धर्मोत्तरे-- 
सोरं मासद्धय राम | ऋतुरित्यभिधायते। इति । 

विष्णुपुरागऽपि- द्धौ मासावकजाचत् इति । बौघायनेनापि--“मीनमेष. 
योधौ वसन्त?” इत्युक्तः । यद्यपि बोघधायनवाक्येन चसन्तमातरे सौरत्व 
मुक्तं तथापि बिष्णुषरमोत्तरवाकयपयांरोचनयाऽत्र ऽपि बोध्यम् । पतेषां 
विनियोगस्तु ुतिस््रतिपुराणादेषु द्र्टव्यः। तत्र श्रतिः वसन्ते त्रा 
हमणोश््चिमादधीत भ्रीष राजन्य आदधीत शरदि वेश्य आदघीते. 
व्यादिः । तथा षषासु रथकार इति। 

भाश्वलायनः-हेमन्तशिरिस्योश्चतुणामपरपक्चाणामष्टमीष्वषटका शति! 

विष्णुषमात्तरेऽपि-वसतन्तादे ऋतुषु षटु षण्भरू[तनते पृथक्पूज्ञाषि | 

शषा उक्ताः । तन्नेव स्ननाजुङेपनादेद्ान म्राष्पर पानकदान चोक्तम् । 
दर्वापुराणे बवु--षषासु तिखदान शग्दयनज्नदानम । हेमन्तशिदिरयाोवसख् 
दनामेति माघवः। तथा द्व्याद्न्यवस्था कतुिक्षपुरस्कारणोाकता 
तत्र तत्र द्रष्टभ्येति। 

६ति ऋतुनिणयः 

भथ मासो निर्णीयते । 

सच चन््रस्लारसावननाक्षत्रभदनचतुषधः। तथच 
अयातिःशान्न 

| भ्रथमः सावना मासां दितायश्थान्द् उचख्यते। | 
नाक्षत्रस्तु ततीयः स्यात्सोरो मासश्चतुथकः ॥ श्ति । 



मासनिणयः । १५ 

वतल्टक्षणाने विष्णुधर्मोत्तरे, 9 

चन्दमाःपोाणमास्यन्ते भास्करादतिरिखयत। 

राशिषर्क तदा राम ¡ मासाधन न संशयः) 
भगद्धादशराकनेव तिथ्यां तिथ्यां #मेण तु। 
चन्द्रमाः कृष्णपक्षान्त सूयण सह युज्यत ॥ 
भसल्िकषादारभ्यासल्लिकषप्रथापरम् | 
अन्द्राकयावुधेमांसश्चान्द्र हस्याभिधौयत ॥ 

~ स्राध्नेतु तथाभास त्रि्त्घूर्यादयाः स्म्रताः। 
मादिव्यशश्िभोगन सोरो मालः प्रकीस्ितः॥ 

स्वक्षपरिवकतस्त् नाक्षत्रा मास उच्यत ¦ हति । 
चान्द्रा द्विषधः कष्णणदः ठाक्कादशर्च । तत्र कम्णादिस्तुं उदात 

विष्णुधमोत्तरे ददतः । शुङ्काद माद 
शारोतः, 

इन्द्राम्मी यत्र ह्येते माल्तादिः स प्रकीर्तितः । 
अश्चीषोमो स्मरतो मध्य समाप्तो पितुसामको ॥ शति ' 

अत्रन्दराग््यश्रीषोमपित्सोमक्षाव्दरमावास्यात्तरप्रतिपस्पाणमस्यः - 

्ावास्या उपरष्यन्ते । आद्यायामेन्द्राञ्चया गावधानाव् पाणमास्या 

सन्चीरे।मीयविधानादमाचास्यायां पिण्डपितृयज्ञ सामस्य वितुमता 

विधानात् । तेन दुङ्कादिमासः प्रतिपादिता भवाति) अनयश्च न्य 

घस्थोक्ता- 
त्रिकाण्डमण्डनेन, 

खान्द्रोऽपि श्युङ्कपक्चादिः कष्णादिवति च द्विधा । ̀  
छष्णपक्चादिक्त मासं नाङ्गाक्रुवर्ति कचन ॥ 
वचऽपाच्डन्ति न तेषामभीष्ट विन्ध्यस्य द्चिण। शति! ` 

अचर विन्ध्यदक्षिणतः ऊष्णादिनषवादुत्तरता दहयाराप कवकर्पः। 

तत्रापि ्ुङ्खादिमुद्यः रृष्णादेगे।णः 
` चेत्र मास्ति जगदुब्रह्या ससज भ्रथमेऽहाने । 

शुङ्गपक्षि समप्र तु तदा सुर्यादये सति ॥ 

प्रवसयामास तदा कारस्य गणनामपि। 

प्रहान्नागाचतुन्मा(सान्वत्लरान्वत्लरधपान् ॥ 

हति ब्रह्मपुराणे माखन्तसंवत्लरारम्भोक्तेः । नहि कृष्णादिवादिनां स 

वत्सरो-भिद्यते । श्युक्र(दिनेव मलमासाक्तश्च ईष्णाद्ना तदसभक्मश्च। 

यद्यपि . यर्रिकिचिल्त्िशत्तिथिसमुदकायात्मकां माक्षश्चन्द्र् पत्र मवति 



१६ वीरयिच्रादयस्य समयत्रकादो--~ 

तिथिघादेतत्वात् , तथापि तन्न चे्रादिव्यवहाराभावान्नासो कुलीयवि 
धत्वेन कचिदभिदिवो धमशा । प्वं सोराद।वपि"माखशब्दो गौणः। 
अन्थथानेकशाक्तकलट्पनापत्तः । न च शिनिगमनाविरहः । 

मस्यन्ते परिमीयन्ते स्वका चद्धिदानितः । 
मास्त पते स्श्ता मासखिक्चातत्ताथेसमान्विताः॥ 

इति सिद्धान्तशिरेमणिना चुद्धिदनिभ्यां चन्ढकलापरिगणनस्येक्ष मा. 
लपदप्रबृ्तिनिमित्तत्वप्रददोनात् इति । केचित्त सर्वमासेषु सखौोरचा 
द्वयोरेव सोर पव वा मुख्यो मासलरशष्द इग्याहुः। तदसत् । उक्त. 
सिद्धान्तशिरोमणिवचनीविरघात् । यतुष्वपि मासपदप्रयोगस्तु डि. 
न्थायेन द्वाद शाविधपुत्रष्ु पुजपदप्रयोरवद् विरुदः । गोणमाखानामापि 
वचनाच तत्र प्रहणमावरुडम्। नास्ति वचनस्यातिभारः शति न्या. 
यात् । असति वि्षप्रमाण चन्द्रस्येव प्रदण्म्। पव चत्रारेशब्दा 
शपि चान्ढडस्येव वाचकाः । अनक्राश्रत्वस्यान्याय्यत्वात्। मासविशे. 
षवचनस्वाख्च । “नक्षत्र ण युक्तः कालः" “सास्मिन् पोणमासी"इति खं. 
शायापिति पाणिनिप्रदाद्तयागवलाच्च। न चायं यागः सोरमासेडपि 
सम्भवति मीनादिस्य सवितरि कदाचिषिचश्नादेयुक्तपाणमाल- 
धोगस्म्भवेऽपि कन्याधनु्मकरस्थे सावेतरि अदिवनोपुष्यमघायुक्तपोम. 
मासतीनां कदाचदप्यसम्मवात् । नच यदा नक्षज्रयोगो न स्यात् तदा 
कथं चेत्रत्वमितिवाख्यम् । कदाचियोागस्येव तथात्वात् । तथा च 
दयुवनः-- 

अन्त्यो पान्व्यौ त्रिर्भो ज्ञेयो फाल्गुनश्च विभो मतः। 
शषा मासा दधिमा ज्ञयाः रत्तिकादिष्यषस्थया ॥ इति । 

भन्त्योषान्ध्यो-आद्िविनभाद्धो । एतच [न्िभत्वादिकः दितिनक्ष्रयोभे 
म॒ यथा छरच्िकारोहिण्यन्यतरयोगः कातिक्यां स्रगाटन्यतरयोगो 
मा्मश्चीष्योमिध्यादि । न च कार्तिकी प्रत्य --“यदा याम्य तु भति 
काचचस्याम्'” इति पद्म भर्णीयोगस्याप्युक्तेः कथ द्िभव्वमिति षा. 
च्यम् । पोणमास्यन्तिमक्षणे ऊृत्तिकारोरण्यन्यतरयोगस्य विवक्षित. 
रवात् । चे्नादीनां चान्ढत्वं स्पमुक्तम्-- 

उयोतिःशचाल्ञ, 

मेषाद्िस्थे सधितरियोयो मासः प्रपूयते चान्द्रः 
चेषादिः स तु विक्षेयः पृ्तिद्धित्वेऽधिमासोऽन्त्यः॥ 

ब्रह्मगुप्तोऽपि- 

मेषगरविसङ्कान्तिः शशिमासे भवति यत्र तच्चत्रम् । 



मासदिवसपश्ननिभयः। १७ 

पव वश्ाखाया श्रुषादिसङक्रान्तियोगेन ॥ शति । 
अनयोश्च दुश्च॑णयोयथा नाधिमासाटिष्डव्यातिस्तथा पक्ष्यते 
0 चनद पर् प्रखलाभावात्द्खनत्वमना शङ्ख 

मव ' मुख्वगाण सानां व्यवस्था-- 
्रह्मसिद्धान्त, 

अमावास्याफएरिच्कछक्लो मासः स्याद्भाद्यणस्य तु । 
सद्कन्निपोणयासःस्यां तथव सुयवेशययोः ॥ 

क्योतिभेम 

सोरो माषो विखाद यद्वाद सावनः स्मृतः| 
आरे प्येचकाय य चान्द्रा प्राः प्रदास्यते ॥ 

आग्दके-सांवत्छारिकि ! वतक प्ण । चथा स एत 
आयुदायविभागश्च प्षयख्ित्तक्रिशा यथा । 
ग्यातनेनेव कन्दा इाञ्रणां सश्युपास्लना॥ 

_ उपास्नना-खमयपालनमर् । सला साण्डः कोर्काफाम् | 
[पतयह 

देते कग्रणि प्िन्णे च साश्ान्द्वपर एः समनः । इति । 
विष्णुध्रमोत्तिर-- 

नष्यनरखन्राण्ययनानि चेन्दामा लन कुयाद्कगणात्मकन । इति । 
रहे -- 

तियिकृत्य च ऊष्णं तने शुह्भाह्दिमव च । 
विवादा ठ सोगाद्धि सानल छस्य किनिरदिश्चत् ॥ 

दति मासः ¦ 

अथ [दवसः 

सख चतुवधः। तदुकतभ्--- 
विष्णुधर्मोत्तरे 

तिथिनेकेन दिवखश्चाशदे साने परकीर्तितः । 
अटोरान्रण चकन सावनो दिवसतः स्सरतः॥ 
आदिव्यसयाद्धिमोगेन सरो दिवस उच्यते । 
चन्हनक्षज भागेन नाक्षत्रो दिवलः स्रत: ॥ दति) 

राक्षिभोगेन=मुज्यमामराक्िशत्रशत्तमन सागनत्यथः। 
इति दिवसः । 

अय पक्षः | 

सख दषविधः शुक्ककष्णमेदात् । तथाच ~~ 
षट्रत्रिंशन्मते, 

व 
धा०्सुभ्यद् 



१८ वाीराभिच्राद यस्य समयप्रकाशे- 

तञ्च पक्षावुभौ मान्ते शुङ्गकृष्णो क्रमेण तु। 
चन्द्रबरद्धश्टरः शुक्रः रष्णश्यन्द्रश्चयार्मकः"॥ इति । 

अनयो्विनिधोगमाह!स्वलायन 
उदगयन अपुयमाणपक्षं कस्याण न्न चारखकमापनयनमादान 

चिवाहाः । | 
तथा, हेमन्तदिचिर्याश्चतुणामपरपक्षाण।मषटमीष्वषटका हत्यादि । 

इति पक्षः) 

भथ सामान्यत्तायनिर्णायते । 

सत्र तिाशथनामापास्ज्ञकलवानुस्युतनिस्यङलाब्यातारंक्तानां प्रति 

पाहुतायादसङ्ञाना पञ्ुडश्ाङखाना मन्यव पकक्स्याः कटलायाश्चन्द् 

मण्डलस्य सूयपण्डटेन सह परमलक्िकरषानन्तरं विप्रकषः परमवि 
प्रकषानम्तरं धा सान्नकषा यावता काठन भवति तावान्कालो 
यथाक्रपे शुङ्कृष्णपक्चगतो निरूढलक्षणया प्रतिपत्द्धितीयादि शब्दैः 
प्रातपाशथः । तथा चाक्तम्- 

स्कान्द प्रभासखण्ड. 
(१)अमाषाडङ्ाभागेन देवि ! 'भेक्ता मदाकखा। 
सस्थिता परमा माया दादिमा देहछ(रेणी ॥ 
अमादिपोणमास्यन्ता या पन चाह्ननः कलाः | 
तिथयस्ताः समाख्याताः च्राडङेव वरानन ! ॥ इति । 

पट्ाव्र्न्मतेऽपि- 
त्र पक्लावुमो माले रुद्ककरष्णो क्रमेण हि। 
खन्द्रचुद्धिकरः शुकः कष्णश्न्द्रकश्चयास्मकः ॥ 
पश्चत्याद्ययास्त् तिथयः क्रभात्पञ्चदश् स्मरताः 
दशन्तः कृष्णपक्च ताः पूणमान्ताश्च शुक्तके ॥ ६इति । 

साच ति्यिद्धिविधा पृणो खण्डाच। तत्रोद्यमारभ्योद्यपयन्त।ा 
पूणा । व का 

अ दित्योदथवेल्छाया आरभ्य षष्िनाडिकाः। 
सखम्प्रूणा इ।त विख्याताः । 

दति नारदाय । 

( १) अस्याथः। या महामाया आधारह्पा देदिनां देहधारिणी सस्थिता सा 
चन्द्रमण्डलस्य षोडराभागेन परिमिता चन्द्देदधारिणी समानाम्नी महाक्रलति प्रोक्ता 

क्षये।दयरदहिता नित्या तियिसज्ञ> । इतरा अपि पञचदशकट। दिवसन्यवहारोपयोगिन्यः 

क्षयोदयवत्यः पश्चद् शतिथयो भवन्तीति तिथयः षोडश्च वे्यविरुद्धं वचनमिति । 



सामान्यत्तस्तिभिनिणवः। १९ 

प्रतिपत्प्रभ्चतयः सका उदयादोदयाद्रवेः। 
सम्पुणा' इति विख्याता हरिषासरवर्जिताः ॥ 

इति स्कान्दोक्तेश्च । काचन्त॒ उदयादस्तमयपयेन्ताया अपि सम्पूण 
त्व दिनमात्रसाध्येषु भावति । 

तरिसन्ध्यव्यापिनी यातु सेच पूज्या सदा तिथिः, 
न ततर युग्माद्रणमन्यत्र हरिवाखरात् ॥ 

दति पराशरव्रचनात् । चिसन्ध्यव्या^्ना प्रात्मध्य्राहुक्तायत्तरष्याऽया" 
पिनी। नतु पातःसन्प्याद्धपरं सायखन्ध्या चेति, सद्धुःधायाः पृथक्स्व 
निवोश्चित्वाच् तस अद नीरत !ईतिवद् । जिसन्ध्य यः परददेत्याद्। 

तथ। व्युत्पत्तेश्च । तस्मदटमात्रलाध्येषु तन्मावञ्यापिन्यपि सम्पूर्णे 
त्याहुः । सम्पूर्णतरा खण्ड । तत्र सस्दरणा पकद्नपरात्र सखात्तात्तथि. 
प्रयुक्तस्य कार्यस्य इतरदिने प्रनक्तः लन्ददाभावान्न निर्णेया । खण्डा तु 
दिनिद्धये ससात् गुणानुरोधेन च भधानात्रुत्तरन्याय्यत्वेन तत्प्रयुक्तस्य 
का्थस्य सङृदयुष्टेयत्वात् क तदनुषए्ठानामात सन्दहदान्नेर्मया भमवति। 
निषेधे तु खण्डाप्यनिणयेद । 

निमित्त कारम!दाय घ्र त्तात्राधनिषधयाः। 
वाघः पृज्यातथा तन्न नषधः काटमात्रके ॥ 

तिथीनां पूज्यतानाम कमानुषछठामयीग्यत। । 
निषेधस्तु निटरयात्मा कारुमाच्रमपेक्षते ॥ 

इति बृदधगागयक्तः । अत्र कालस्य निमित्तत्वं नामानुपादेयत्वं न तु 
वास्तव निमित्तत्वं सवस्य कथणो नैमित्तिकत्वापरत्तः। न चष्टापात्ति;। 
अमावस्यायां पित्रम्गा दयादित्यद। तज तत्र सप्तम्धाद्किभिरङ्त्वावग 
तेः। न च सापि निमित्तक्तक्तम्येवेति वाञ्यम्। उपपदविमक्तितः कार. 
कविभक्तेवलीयस्त्वात् । न चेव सकव्य।पिकाम्यत्वापात्तिः अकरणे प्रत्य. 
वायश्रवणादिननेमेप्तकरत्वात् । न चेवं यत्र वाप्साम{जघ्रवणं तत्र 
निमित्तपरत्वमेव स्यान्न काम्ये काठपरतेति वाच्यम् । निमिच्तत्वेतनैव 
श्रुतस्यपि कालस्य उपस्धितस्वादङ्गत्वेनापि बोघक[भावादिषत्तिकेचित् । 
वस्तुतो नेवोपरिथतस्यापि तस्य काम्ये प्रयोग ब्रहणं बाैद्भिरादिवत् 
किन्त्वन्यस्यैव यस्य कस्य चित् । ज्योतिष्टोमे तु वीर्प्ारदितेन वाक्या. 
न्तरण वसन्तप्राप्तिरित्यन्यन्र सिस्तरः । निषेधः काटमाञ्जकर' इत्यय न 
वाचनिक्ोऽथः किन्तु स्यायप्राप्त इयाद् -निेधस्तरस्यादिना । अवमर्थः 
विधिवाक्येषु विधेधाथस्य अ्रवःखराधनत्वं वक्याथेः। निषेषेचु तु 
काछविश्चषे रागधराप्तस्यान्थदेतुत्वम् । पव च षष्ठीषुतैखमित्यादौष 



२० वारामज्ाद्यस्य समयप्रकाश्-- 

ष््यां तेखाम्ग्रङ्गकरणेऽनथप्रसक्तेरवगतेरद्विनदवेऽपि षष्ठ्यां तान्निषध 
इति । तस्माद्यावन्तियिभावित्वन प्नेदयस्य निर्णीतष्वाज्ञिषधषु खण्डा 
न नि्णयति सिद्धम् ¦ न चतर लवनिषेधानां न्यायादेवं तात्कादिकत्व 
लिद्धो- 

अभ्यङ्ख चादाचस्नान दम्सयाक्नेथुन। 
जाते च मर्ण चप चत्क्षारखट्प।{पनी तिथिः ॥ 

इति स्काने--यम्यङ्गदो पुनकेचनानथक्यांसाति वाच्यम्| 
मन्वादौ च युगादा च ब्रहम चन्द्सूष्योः 
ठ्य तीपाचे वैध्रतौ च रत्कारन्यापिनी क्रिया ॥ 

हात स्कन्द् खव मन्बादू। तत्काङब्यपित्वविघानस्तुव्य्य र्टान्तत. 
या तदपाडानात् । तल्छार्व्पायिनी तिथिशित्वस्यायमधंः। तषापरभ्यह्नादीनां 
कालमनु्रनक्राल गयरःप्मात्श द्र जत्त्ेनेति । केचित्तु जभ्यङ्ादिषु वि 
हितेष्वेव तत्कालब्या(चिन तिथिरमेय यचननेक्तत्याहुः । तदसत्। दन्त. 
धावनमेथुनयाद्चिरचक्ञषःयु सिनररद्श्चनत् निष्रेवदृश्चनाखति तत्र 
खजञ्डायामपि तशदहमारःकणक्रारखविह्ितपु कमसु तत्तदह्मागरूपका 
रखव्याप्पिनी पक सिथिग्राद्यः : 

कमणो यस्य ८; कष्लछष्वत्छखन्याचिर्मा निधिः । 
तथा कमाणि दुल हास्द् ज कारणप् ॥ 

एति वृद्धयाक्षवस्क्य केः ! अटपागरूपः क्मङारुश्य प्रातःसज्खवपध्याहा- 
पराङसायाहसरूपश्िमुह सत्पक्षः : 

रेखाप्रभुत्यथारिर्वनन्धह्लास्यय च्व च 
प्रायस्तु खस्सनः कख भागश्ाहः स पञ्चगः॥ 
सङ्वस्तिमुष्टतातऽथ पस्दषटरसत्समः स्रतः। 
ततर्त्रयो मुहू दाश्च जपराह्वयो दिधीयते ॥ 
पञ्जमोऽथ दिनाश्चा यः प्न सायाह्न इति स्मरतः 
यद्यदतघु विदित तसत्कुयःद्धचक्षणः॥ 

इति पराशयोक्तेः । यस्तु दधा धः वचिसागः छ खज कमावशेच वि. 
हितस्तत्र ग्राह्यः सस्मिर्खातेतु पञ्धाविमाग पवेति भर्मश्चछ्लविदः । 
तेषां जायम।शबः। अत्र ह यद्यदेतघु विहित स्लदत्र कुषादितिन 
विखयं विधित पक तस्थरः । किन्तु यचद्यदिहितं कालापक तख. 
देतेप्विति विधीयते '“मेज्राचख्णः पष्यति चान्वाह" इतिषदपेक्िता- 
विजः तेन सामन्वविधिरयमिति। इद खापवाखाव्न्यज वस्यहो 
रात्रसाध्वत्वादित्ति वक्ष्यत । ततश्च पूर्वेदरेव क्मक्षालभ्याकौ पकदेश्- 



स।मान्यतस्तिपितिणमयः | २१ 

सम्बन्धं व। पूवव आदय कारुससखरटखःजान् द्वितीय काटमात्रटामा 
त्। अत प्व परेड तथात्वे परेव । दिमद्धेसे वेषम्येण खम्चन्ये याका 
सव । साम्यनंकद्शासखम्चन्धे तु यर्कमे प्रातस्पक्रभ्य प्रातरेव समाप्यते 
तत्र प्रधानापक्रमक्रासीना प्राह्या। 

यो यस्य वहेत; रूः कमणस्तदु पक्रमे । 
तिचयाममतासा तु काया नापक्रमोन्द्िता ॥ 

ति बाधायनोक्तेः नात्र युग्बवाक्यरप्रदरुतः | यन्तु 
कम पूमुपक्रम्य मध्यराह्नदौ खमःप्यते ॥ 

तत्र व्षमाणयुग्मवाक्यापदनदूत्तिः पव दिनद्वयन्यातावव्थान्तो च 
त्युः कषगः । मदनरत्नस्तु क्षास्यन वेषस्येण वा दिनद्धय पकदेङ्ास्म्बन्य. 
ऽपि यद्येकनेंवाचुषछठान पयः फालस्तद् तरेव यद्युभयत्र तदा युग्मवा- 
क्यादिना नेणेयः। यदि साभवजर किन्तु क््र॑कदेरसम्बन्धस्तन्रापि 
यदि समस्तद्रापक्रमवःकयःत् यदि विप्रन दाषिकसनेत्याह । 

अथ यद्युग्मवाक्यःदिनिणायक तठुचख्यतं : युग्यजाक्यं तावनिगमे- 
युग्माञ्चियुगमूतानां पण्ुन्बादस्ुरन्य्रयोः। 

४ सद्रेण द्वादृशपीयुक्ता दतुदृदयः त पूर्णिमा ॥ 
प्रतिपद्यप्यसावासर्या तिथ्योयुम्प्रं सहाकरम् । 
पतद्यस्तं महाद्ोष टन्दि पुण्यं पुरःकतम् ४ इति । 

युग्मनद्वता्ा, अग्निस्तुनायः युन दतु., मूतनपञखमी, षट्=प्ठी। 
सुनिः=सक्तमी, वर्मा । रन्धं =नवभा ` हयक । ग्रुग्ागन्योः यु 
गभूतयोः; षण्मुन्वा; वसखरन्ध्यःः खटद्कादराः चतुरशी पूर्निमयाः 

अमावास्याप्रतिपदोश्च तिध्दायुग्म परह्परवयः । तत्तत्कमायिकर 
णतिथ्यवच्छेशकत्येन सम्पतिता मदाफर इति स्तुत्युश्नीतः काल. 
विशेषविधिः । पतत् युग्म ग्षस्तम् । युग्मगतायाः पूर्वतिथेस्त. 
त्पृ्ोतियिवेध उत्तरातिथेः स्दात्तरतिथो वधा महादोष इति न 
हि निन्दान्वायेन पूवविधिस्नुतिः ! पकता क्यताराभात् । न तु स्वतन्त्र. 
निषेधक्षदल्पन वाक्यभेदापत्तेः । त च दनिशमनाविरहः। नियमधिधो 
खाघवात् निषेधे गौरवात् । पतद्युग्यवाक्यविरुद्धमपरमापर्तम्बादिषु 
युगमवाक्यम्- 

प्रतिपत् सदह्धितोधा स्याद् द्वितया प्रतिपद्युना। 
चतुथींल्लयुता याच सा तृतोख फलप्रदा ॥ 
चतुथी च त॒तीयायां महापुण्यफलटप्रदा ॥ ईत्वादि। 



२२ दारमिन्नोद्यस्प समयप्रकाश- 

तथ। खद पवाक्य व्यप्रसनसोः- 
खां दपस्तथा दिस त्रिविध तिथिलशक्षणम् | 
खवेद पापर। पृल्यी रहिस स्याद पूवकाडिकी ॥ इति। 

खवेः-साम्यम् । दर्पाचब्राद्धः। दिसा-श्चवः । तथा शुङ्कङृष्णपक्षवाक्यमपि 
विष्णुधम्मात्तरे, 

वे उवाच । 
नक्षत्र देवदेवेश ! तिथि चद्धेविनिगताम् | 
टष्टापवासः क्तव्यः कथ दाटर ! जानता ॥ 

्दवर उवाच । 
सा तिथयिस्तददाराज् यस्यामभ्युदितो र्विः। 
तया कमाण कुर्वीत हदासब्रद्धः न कारणम्॥ 
स। तिथिस्तददोराच यस्यामस्तपितो रविः। 
तय। कर्माणि कुवीत हसब्रद्धी न कारणम् ॥ 
दुद्कपल्च विग्राह्य यस्यामभ्युदितो रविः। 
कृष्णपक्ष तथित्राद्या यस्यामस्तामितोा रविः ॥ ईति । 

अत्र पृूवेवाक्यचिहितोद्यास्तमय्तिथग्यवस्थाथ दुङ्गह्ृष्णपक्ल 

वाक्यम् । कचत्त- 
देवकायं तियिक्चया यस्यामभ्युदितो रविः । 
पितृकायं तिथ्या वस्वामस्तामेता रिः॥ 

ति वचनानुखलारेणादयास्तमयतथ्या्दवपिञ्यविषयत्वेन व्यव 
स्थामाहुः । तन्न । उपक्रमोपस्हारयाभिन्नवषयत्वापत्तः। वक््पमाणस्ता- 

कद्यव चनन दैवेऽप्यस्तमयनव्याषित्वविधानाश्च । उक्तवचनस्यतु षि. 
उयेऽस्तमयव्यापिनीक्ेधान एव तात्पयम् । देव उद्यव्यापिन्यासिधा- 
नं तवजुवादः “भ्यन्ञोपवात। दि देवेभ्यो दाहयति” इतिवत् स्तुत्यर्थः। 

तथा साकल्यवचन देवलीयम्- 

यां तिथि समनुप्राप्य उदय यांत भास्करः। 

सा तिथिः सकला क्षया स्रनद्ानव्रतादिषु ॥ 
यां तिथि स्रमयुप्राप्य अस्तं याति दिवाकरः। 
सा तिथिः सकल! हेया सानदानबतादिषु ॥ 

यं व्यवस्था । युग्मवाक्यानि देवविषयकाणि। लर्वद्पव।कयं 

् 
द्वितीयादिकयुग्मानां पूञ्यतानियमादिष। 
पकादि ्टादिच्र्यादं हासचचादिचोदना ॥ 



क 

सामान्पर्तास्तायिनिणयः। २३ 

शति म्यसनिगमवचनात् । अत्र पृञ्यतानियमादिष्विव्यादिपदन सकट. 
देवकम्मांपादानम् ! पकोदहिषएठादीत्यादिपदेनाभ्युद्यिकश्च(दातिरिक्तस 
क रुपिञयोपाद्ानम् + षृ्यादीप्यादिपदे कातद्गुणसविक्ानवहुवीहिणा 
यज्ञोपवीतादिदेवघम्मपवतां देवश्रद्धादीनां पिञ्याणां च पु्रबरृद्धिनि 

. मित्तवक्षेनानियतकाटकत्वेनानि्णयत्वात् । हासनुख्यादील्याद्िपदेन सा. 
म्यं तेषां चोदना खवद्परघाक्यामित्यथः। युजमवाक्यानां तु मिथोकिरोषे 

तद्विषयीभूताविथिषु च दशम्यादिषु श्युकटङृष्णवाक्याद्यवस्था अपेक्षित. 

विघ्ानात्त् । अत पव शुङ्कशृष्णपक्षवाक्योपक्रमे उपवाखग्रहणं देवमा. 
ओपङक्षणम् । न चोपवाख पश्च द्युक्रहृष्णवाकयाद्यवस्था तदात्तिरेकत तु 
विरुद्ध युगमवाकयद्यविरोधात् विकरस्प पवास्त्विति वाच्यम् । तत्र उष, 
खासप्रक्रमेऽपि (तया कर्माणि कुर्धौत” हति बहुवचनेन कम्ममात्र 
तदवगमात् । यज्ञ देवलवाक्यं तत् युग्वाक्रयाद्ेना पृवस्यासुत्तरस्यां वा 
ग्राह्यत्वेन ध्ाघ्तायां तत्तदद भागे वात्तथ्यभावे तिथः पधानत्वादहभा 
गस्य च गुणभुतत्वाद् गुणमुख्यव्यतिक्रथन्यायेन निथावरव कत्तव्यत्वे 
प्राप्त अहभागे पवा्चुष्ठानसिच्यध्रामिति । पएनर्ख साकत्यवचनं मन्वादेव्याति' 
रेकण। तत्र मन्वादौ चत्यादिप्रागुदाहतवयचननापवादात् । प्राच्यास्तुद्धि 
तीयादिकयुग्मानामिति पूवाद्धे न विवादः) “"पकोारिष्यादिकृजादो हा 
सबृद्यादिखोदनाण्दत्यत्र तु पकोदिण्रमादिः प्रकृष्तियस्य माध्याह्विकश्चाद- 
स्येत्यतदुगुणसंविज्ञानबहुवोहिणा माभ्याहिकश्राद्धान्युच्यन्ते। मुख्येको- 
दिष्टस्याशौचान्तददिन एवानुषठयत्वेनानिणयत्वात् । चुद्धयादावित्यनेन 
पोवांद्तिक श्राद्धमुच्यते। इासत्रदधी चन्द्रस्य तयारादिराश्रयः हष्णश्ुङ्धः 
पक्षौ तत्सम्बन्धिनी चोदना शुङ्ककृष्णपक्षवाक्यमित्य्थः। अथवा हास 
बृद्धी छष्णश्ुङ्कपक्चो तावादिनिर्मिसभूता यस्याश्चोदनाया निर्णयस्य. 
त्यथः । तद्यमथः । अआपराहिकश्राद्धातिरेकनिणयश्राद्ध शुङ्धरृष्णवा- 
कयाक्निणय इति । अआपराह्निकश्चद्धत | 

ययास्त सविता याति पित्तरस्तामुपासते। 
तिथ तेभ्योऽपरा दत्ता ्यपराह्वः स्वयम्भुवा ॥ 

तिदे तुमल्ञिगद युक्तपरिशेष्वाक्यात् पक्षद्रयऽप्यस्तमधव्यापिन्येव, 
यद्यपि शुङ्करूष्णवाक्बं दशम्यादिचिषये देवऽपि प्रवत्तत इति नास्य 
पिञ्यमान्रविष्यत्वं तथाप आपराह्वकश्राद्धातेरिकतश्रद्धषु शुङ्रुष्ण- 
वाक्यमव नि्णायकामिति व्यवस्थाथ हासच्रखादचोदनति षाकयमि. 
त्यदोषः । अत पव श्ुक्रङृष्णवाक्यायप्रदनवाक्ये उपवासग्रहणं ताररा- 
पिदरयोपलक्षणम् । खवेदपोीदवाक्रय तु प्राच्यनिबन्धुभिरटिखनान्निनू- 



२४ वीरसमिश्रादथस्य समयप्रकान्ञे- 

ठम् । समूलत्वे तु अमावास्याविषयमेद। 
यदा चतुदृश्चा यामं तुरेययनुबृरयेत् । ` 
अमासास्या स्वीयमाणा तदक साद्धमिष्यसे ॥ 

हति पराशटक्वाकयत्वान् । यदपि क्रमणो यस्य यः काल" इति 
वाक्ये 'हासनद्धा नक्रणम इत्यन हुलचाखग्रहण तदपि शुक्करूष्णप.. 

त्मवस्याहु" ननन! हासब्रद्धिपदस्य एवः पास्थितनित्येगतदरसन्ाद्धपर- 
त्व सम्भवति अत्यन्नानुपास्णनचन्द्हमसल्खिपरत्वस्पःयुक्स्यात् । यन्न. 
परत्व लक्षणापत्तश्च । (छख पषःदध सष्मवाक्गं ठव एवान नियमविधा 
नात् । उपक्रपानुराधनातणडभप 7एट्य पव दुकष्णवाक्यपिति नि. 
पमोतित्यात्यालमण एतडन चुक्रररुणकतादसा वनिन यपकरणे बरूप्या 

पत्तः पनेन यत् ववकातायन्त्सप्रारकाण्टप्रादमत्पादिपदेन पावणमग्रहणात् 

घुश्टरादो्यादपदेन छवरगणद्ययःसलगषन् लासनरुादोत्यादेपदेन वयाः 
स्त'हातवाक्रयस्य ग्रदणातकण्टणय पालप्तच पतशिन्रदश्रयसाम्यप्रयुक्तः 
सन्दर सानि राक्ककष्णपश्मवरतःपास्तप्रयन्या कायां क्रमेण निण्य इत्यु. 

क, नद पाम्तम ) तरूप्यापरनलः समःतन्वान् । क्रिञ वश्यारावानिपदेन 
सन्देदपनिपादनं स्या स्ववलिणायतरष्कषायां सन्देह पव एत्रनः। तेषु ख. 

स्वाप कम्मक्ाखञ्याप्ता सन्मां सन्टःसावान्र खन्दरेहास्थापकत्वमपि तेषां 
किन्तु नथिखण्डटन्यस्यदन्यकष | ख च यसास्तायिस्यादेः पावणावेष- 
यत्वन व्यवस्था साप्युक्ता | अस्वरि सन्यपि अपराह्समभिभ्याहर- 

पवाह्नि दावकः कावरपराह् च पतृक्तम्) 
तथा श्राद्धस्य वुक्ताह्नादपराह्धा चशष्यत ॥ 

हत्यादिवाक्यपयालाचनगः! इद्व्ाविभकादनापराङ्कावषयत्वात् स 
करपिडयविषयत्वकाप न कप क्लानः | पका ण्ाहरपि हि कुतरएपूषा- 
ड उपक्रमऽपि तादरापराह्न पव समाप्यमानत्वात् । पवं च- 

वकाय नाथज्ञया यस्यामम्युदिता रचः। 
पितकाय सिक्या यस्या मस्तायता रवेः ॥ 
उदिते देवत भानो पिदथे चास्वमिते रती । 
दिमह्ल तरिरन्हञ्च ररा तिथिहुव्यकञ्चयोः ॥ 

इत्यादि सामान्यव रनःन्युपपद्यन्न 1 अन्यथा पावणप्रात्रचिषयत्वे स्र 
ङ्ाचापत्तः। न चापक्रमप्र्ालस्रमासिपर्यम्तं पावण पवापराह्नसम्बन्धात् 
'ययास्तः इतिवचनस्य तद्धिषयरवभवारित्वात वाच्यम् । ज्ुङ्कपक्षगतपाव. 
णस्यापि पुवह्न पवोपक्रमात् उपक्र मप्रभ्रति सर्माप्रिपयन्तमपराहसम्बन्धा- 
भावात् । 



साभान्यतास्तयितनिणधः। २५ 

शुङ्कपष्स्य परवाह श्राद्ध कुयाद्विचक्षणः। 
छृष्णपक्षश्परह्ि तु रोहिण तु न जङ्घयेत् ॥ 

हति पावणं परृस्वास्नधानात् , तस्मात् ययास्तमित्यादि न पारव. 
णऽस्तमयव्यापेतिथिविधायकः किन्तु सवेपिच्ये खर्बद्पवाक्यप्राप्तास्त 

_ मख्ञ्यापित्वालुवादमान्नम् । पतन - 
दैवे कम्मणि सम्प्राप्त यस्यामभ्युददितो रविः, 
स्वा सिथः सकला क्या पिज्येभ्य चापसाह्धिकी ॥ 

इति माक्ण्डयवचनप्रपि सत्पप्यपराह्नसममिव्याहारे सवपिऽथविषः 
यत्वनेव ग्याख्यातम् । तस्मादुक्तयुक्त्य१ पिञ्च खववाक्यात् , दैवे युग्म. 
वाक्यात् , युग्मवाक्यविरोध वदचिषयताथषु च श्ुक्रकृष्णवाकयान्नि 
णय इति सिद्धम् । यच्च पृचचिद्धाया त्राह्यत्वं युग्मादिवाकयादवगतं यथा 
दितीयावियास्तृतीयायास्तत्न तृतीयाया द्वितीयादिनास्तमयात् पूर्वं 
तरिमुह सायास्तताऽधिकाया धा सव पवाग्राद्यत्वम् । नतु ततोन्यू- 
नायाः सर्वे । पव यत्र उत्तरविद्धाया ग्राह्यत्वं युग्माद्वाकयादवगतं 
यथा तृती्याचद्धाया द्विवायायास्तत्र द्वतीयायास्तृतीयादिन उदया. 

टुश्च तरिमुहु त्तीयास्तताऽधिकाया वा सच्च एव तत् न तु ततो न्युनत्व । 

पक्षद्वयेऽपि पथ थयष््ति्थि पृचो तथोत्तरम् 
त्रिमिमूहतंर्विध्यनिति सामरान्याऽयं विधिः स्मरतः ॥ 

हति पेठानसिवचनाल् , 

उदित दैवतं भानो पिञ्यं चास्तमिते रवो। 
द्रिमुहत्तं जिरहश्च खा निथिहेभ्यकव्ययोः॥ 

इतिविष्णुधम्मोत्तरवचनाश्च । अस्तमिते त्यादिकम्मणि क्तः । अस्तं गश्तु- 
मारब्ध इत्य्थः। स्तमयोत्तरमन्होऽसचवात् । अन्नोदयन्यापिन्या द्विमु. 
हत्तस्तास्तमयम्यापिन्यास्िपरह्तसत्ता विधीष्ते। नतु हव्ये योदय- 
व्यापिनी कव्ये यास्तमयव्यापिनी तस्या द्विनिमुहत्तंसत्तादहयाेरोष- 
णस्याबिवस्चितत्वात् । अत पव-- 

यां प्राप्यास्तसुवेव्यकंः सा चत् स्यात् अिमुहत्तंगा। 
धम्मङृत्येषु सवषु सम्पूणं तां विदुवुधाः ॥ 

इति शिवरहस्ये सामान्यतो घमस्मेकत्येष्वित्युक्तम् । विष्णुधम्भवक्ये चं 
विभुहुचंग्रदणमनुकद्पत्वन दष्टभ्यम् । 

त्रिमुहत्ता न कत्तव्या या तिथिः कवयगामिनी । 
द्विमुहचोपि कन्तव्या या तिधिद्द्धिगाभिनी ॥ 

चछाभस० 9 



® [षि रः 

२६ रमिन्नाद्यस्य सम्यप्रकाशे- 

इति दक्षवचनेऽपिश्लब्दश्रवणात् , पूर्बाद्धं क्षयगापरन्याखजसु- 
हसाय निषे्स्य प्रात्तिपूवकत्वन वचृद्धिसाम्ययोज्ञिमुष्चध्राह्यवाल- 
ङ्।ख्च । घस्तुतस्तं एवोत्तराद्धयोरेकवाक्यताथसुच्तरद्धगतापिशशशम्दानु 
षङ्गण चिमुहततायुकद्पस्तुत्यथत्वमेव युक्तनतु स्वतन्त्रो निषेधोवा 
कयमेदापत्तः । पतनाय स्वतन्त्रो निषधः अतस्तश्र चतुथमुहुत्तस्पशचनी. 
ग्राह्या इति माघवोक्तम्रप्यपास्तम् । पव यन्न पृधवद्धच्रावद्धा वा निषि 
ध्यत तत्राप खदि पृयाताय्चीधका यथा प्रनिपत् ्तौयायास्तच्र प्रतिः 

पदुकयानन्तर अमुहत्ता तताऽधक्र। वोत्तरतिथवाधका, यदि उत्तरति. 

योधका यथा तोया प्रातिपदस्तत्र द्विताया प्रतिपद्दनऽस्तमयात् 
राक् जरमुह्ला ततो साधका षान तता न्यूगति । 

पक्षद्वये ऽपि तिथयस्लिय पृथा तथान्तरम् । 
निभिमुहतैर्विष्यास्त सामान्पोऽय वधिः स्मृतः ॥ 

इतिषठोनसिवचखनात् । या{न तु - 
वततोपवासदानादौ घरटिककापि या भवेत् । 

तथा, 
अआहिव्यादयवेखायां या स्तोकापि तिथमचत्। 

इत्यादीनि त्रमृहुत्तन्यूनाया आप सम्पूणत्वप्रातपाद्कान् तान्व. 
छाकपाट साद्मयाधिकरणन्यायन चिप्तहत्तवधरस्तावकानि स्ताकार्पास्यः 
पशाब्दोपादानादत्यखम् । अय च नणयोार्दारात्रसखाध्यापवासादिः 
कम्मातिरिक्तावषयः। उपवासाद्ा तु या पृवदिन शुद्धा सत्युत्तरदिन 
नास्ति त्रिमुहुत्तन्युनास्ति वा तत्रायुग्मापि पूरव त्रमुहत्तन्यूनाया युग्म 
शाख्राविषयत्वात् । यातु पृर्वादने त्रिमुह्त्तावद्ध।त्तरदने त्रिमृहूत्ता 
ततोाऽधका षा लचत्र युगमवाक्षाक्षणयः। न चोत्तराया युग्मषाक्षयविः 
षयभूतत्वऽपि पूरवेव कार्या । पूवदिनऽदारात्रकालर्खापित्वादतिवाच्यम्। 
युग्मत्वनोपक्रमकारोनत्वेन च बखीयस्त्वात् उपवासस्य च सङ्कटपः 
रूपत्वात् तस्य च प्रातः सङ्कटपयेद्धिद्वान' इतिषचनेन प्रातःकाडे 
विधाननात्तरतिथेः प्रधानकारत्वाश्चति कचिद् वद् र्ति । दमादिमद्नरत्नये. 
स्तूपवास तु यत्र पूवतिथिविद्धाष्तरा निषिद्ध( यथा भ्रतिपद्विद्धा दिती. 
या तज धिसुहततन्यूनयापि परतिपदा चिद्धा द्वितीया यष्ुत्तरदिनि ज्रिमु- 
हु सन्यूनाप्यास्त तदोच्चरेव । 

घटिकाषे चिभागं वा स्वल्पं वा दुषयेत्तिथिम् । 
पञ्चगव्यधटं पूणे सुराया बिन्वुको यथा॥ 
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तथा, 

सवप्रकारकधोऽयमुपवाखस्य दूषकः । 
तथा उपवास प्रक्रम्य-- 

घरिकामाच्रवेधोऽपि दुषयत्युत्तरां तिथिम् ॥ 
इतिषट्व्ंशन्मतनिगमस्म्रुत्वन्तरेदुंषकवेधोक्तेः । 
उदये तुपवाखस्य नक्तस्यास्तमये तिथिः 

तथ।, 
वतोपवासलनियमे घरिक्ेकापि या भवेत् । 
उदये सा तिथिग्रोह्या चेपरीता तु पेतके ॥ 
आदित्योहयवेखायां यास्पापि च तिथिभषेत् । 
पृण दस्यव मन्तव्या प्रसूता नोदय चिना॥ 

हत्या दि बोधायननिगमादिवचनेः स्वद्पाया अपि उदयगामिन्याभ्रा. 

त्वाभि धानात् । यद् तृत्तरदिने स्वल्पापि न लभ्यते तदा निषिद्ध पूवे- 
ति्थिवरिद्धाप्युपोष्वा । 

अविद्धानि निषिदधिञ्येन्न रम्यन्ते दिनानित। 
मुह तः पञ्चमिर्विद्धः प्राह्यत्रखादशी तिथिः ॥ 
तदधेविद्धान्यन्यानि दिनान्युपचसतेन्नरः। 

इति ऋष्यदृङ्गाक्तः । निषिद्धेरविद्धानि चन्न ठभ्यन्त हत्यन्वयः। पञ्च 
मुह तैविद्धावा पकादश्या प्राह्यत्वं च यदा दच्मी पञ्चमुहत्ता परदिन 
पकादशी दिमुहूत्ता दादी चक्षय गत! तदा ज्ञेयम् । अरुणोदयम।- 
रभ्य पञ्चमूहसेवेध ईति मदनरले । तदृद्धविद्धानीति तु निकिद्धवेधोपल- 
लक्षणम् । घरिकाद्धे त्रिभागं केत्यादिवाक्यानुसारात् । यत्र तु पूवेचिदा 
प्ाहयेत्युक्त तत्र तरमुहततैवेध पवेति विशेष इति युक्तम् । 

इति सीमत्सकल सामन्तचक्रचूड।मणिमरीचिमञ्जरीनिसयाजित- 
चरणकमरलश्रीमन्महाराजाविराजप्रतापर्द्रतनूजश्रीमन्महाः 
र[जमथधुकरसाहसुनुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुख्दधिवल 
यवस्ुन्धरापुण्डरीकविकासादेनकर-श्रीवीरसिददेवो- 
द्याजितश्नीदंसपण्डितात्मजश्रीपरद्युरममिध्रसुबु- 

सकरविद्यापारावारपारीणध्ुरीणजगदारि्यः 
महागजपारान्द विद्वञ्जनजीवातु- 

प्रीमन्मिज्रमिश्रङते श्रीषीरमिभोदयासिधनिषन्षे 
समयप्रकाश्चे सामान्यतिथिनिणंयः। 



२८ यरिभेन्नरादथस्य समयत्रकारच- 

पव सामान्यतस्तिथो निर्णौठायां विशेषतस्तिथिरमिर्णयते । तत्र 
प्रतिप्ावन्निर्भायते । तस्मा मुख्यत्वात् । प्रतिपदुपवात्तेष शुद्धा ष्णा 
घ। पूवव | 

प्रतिपत् पञ्चमी चेच उपोष्या पू्वसयुत। । 
ति जाबठिवचनात् । = 

प्रतिपत् पञ्चमी भूता सावित्री वरपृर्भेमा। 
नवत्र दशमी चव नोपोष्याः परखंयुताः॥ 

दति ब्रह्मवेवत्तं परविद्धाया निषधाच्च । यत्त॒ ~ 

प्रतिपत् सद्वितीया स्वात् द्वितीया प्रतिपद्यत । 
हव्यापस्तम्बवचनं तदुपवाक्ेतरदेवकम्मविषयम् । उपघासेऽपि अन. 

पराद्विकप्रतिपद्धिषयं च वक्ष्यमाणवचनानुलारात् । इद् चोपवासेतरदेव 
कम्मेण्युत्तरविद्धावा ग्रहणं तत् कष्णपएक्ञे । युक पक्षे प्रतिपद्यण्यम्रावास्ये- 
तिपूर्वविद्धाया पव विघानात्। न चेतदप्युपवाखमात्न उपकतह्धिबतामिति 
वाच्यम् । श्ुङ्कपक्षप्रतिन्माज्रविषययुग्मवचनस्य पेशेष्यत्वे श्युक्गरूष्णो 
भयसाघारणस्पवासव।कयरुपद्दहारायोगात्। न च सामान्यवाक्रयान्येव 
विद्चषरूपण युग्मवाक्थनो परखाह्ियन्तामितिवाच्पम् । तन्मते युग्मवाक्य 
स्य उपवासातिरिक्तदवकम्मविषयत्वस्याप्यवरहेयवाच्यत्वात्तनेवापवाक्तेऽपि 
सिद्धो स(मान्यवचनानयकथापत्तः । माधवाचाभस्तु उपसंहारमेव मत्वा: 
पस्तम्बवाकथाव् रष्णोपवास्तेऽप्यु रेव प्राद्यत्याहूः । ेवान्तरेषु तु र 
ष्णाया उत्तरविद्धात्वं श्ुञ्खायश्च पृतेविद्धात्वमावेवादमेषव । इदं चोप. 
षास देवान्तरेषु च श्युङ्कायाः पृवेविद्धप।त्व न सायं त्रिमूडुत्तेसस्वे किन्तु 
आपराहविक्या एव । 

प्रतिपत्लम्मुखी काय।( या मवेद्पराह्िकी | 
इति स्कन्दोक्तेः । यन्त गडः पतस्य वचनस्य निम्मूंरुत्वं, लपु 

अ1पराह्विक पिञ्यविषबत्वं यच्छम्दयागात् । वचनन्तरप्रप्तां पिच्य भाः 
पराहिकीमुदि श्य सम्मुखीत्वस्य ङाघवेन वविघानादेव्युक्तम् । तन्न । 
तथात्वे प्रतिपत्पुररूकारेण सम्मुखीत्व विघानानयक्यापत्तेः । 

प्रतिपत् सेव विचेया या मवेद्षापराहिकी । 
रवं कम्मे तया कायं पिन्व च मयरत्र्बात् ॥ 

इति माधवोद्ाद तम्यासवचनविराधाश् । यदपि च यच्छब्दयोगादा 
पराह्नक्षय। इदे दयत्वमुक्तम् । तदप्ययुक्तम् उक्तयुक्त्या सम्मुखापुदि 
इया पराह्किकत्वस्यव वचधयत्वाषगमात् । यच्छन्दयागस्तु व्यवषदहितक 



विकहोषतस्तिथिनिर्णये प्रतिपन्निगधः। २९ 

द्पनयापिन दुष्यात श्ह्ादवनाये जुहोति" "हतिवत्। यवातु सम्पुख्या 
पराह्धिकानरुम्यत तदात्तरवनप्रानपत् साद्ताया स्यात्''दतिस्तामान्य 
वचनात् । माधवस्तु तत्रापि सायान्ह्यापिन्या ब्राद्यत्वमाद।नुकरपत्वात् । 
शष तु सामान्यनिणेयादवसयमिति । चन्नश्युङ्कभ्रतिषत्त॒ सवत्तरारम्भाः 
दिष्रयुक्ताभ्यङ्ाद।वौदयिकी ब्राह्या । 

चेत्र मासि जगत् ब्रह्म! ससज प्रथमेऽहनि । 
ह्ुङ्कपश्चे समचघ्रतु तदा सूर्यादये सति ॥ 

ति ब्रद्माक्तः । दिनद्धये तत्सस्वासस्वयोः पूव । 
चेत्रलितप्रतिपदि यो वारोऽर्कादये स वर्षेदराः। 
उद्यद्धितये पूवां नोदययुगलेऽपि पूवां स्यात् ॥ 
इति उयोतियबन्धध्रुतवचनात् । 
घत्लरादौ वसन्तादौ बलिर+ज्ये तथेव च । 
पूवेविद्धेव कत्तेव्या प्रातेपत् पवद वुघेः ॥ 

धति ब्रद्धवरिष्टोकते्च । नवराजारम्मप्रतिपन्तु- 
अमायुक्ता न क्त्या प्रतिपश्चाण्डकाचने। 
मुह समाना क्त्या द्वितीयादिगुणान्विता ॥ 

इति देवीपुराणव चनात् । 

तिक्लो यताः पराः ्रोक्तास्तिथयः कुरुनन्दन || 
कासिकाभ्वयुजा्मासोश्चेत्रे मास्ति च भारत | ॥ 

शति प्रतिपदसुपक्रम्य ब्रह्मपुराणाच्च परयुता काया । यत्ु- 
देवीपुराण, 

ष्णु राजन् | प्रवक्ष्यामि चाण्डकापूजनक्रमम् । 
आददिवनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु द्युमे दिने ॥ 

= 
शुदे सिथो प्रक्त्तयं प्रतिपच्चोध्वेगामिनी । 
अआयास्तु नाडिकास्त्यक्त्वा षोड दादश्ापिवा॥ 
अपराह्ने च कतव्य शुद्धे सन्ततिकाङाक्चमिः। 

इत्यापराह्ञिकय। प्राह्यत्वभरुक्तं उत् परदिने प्रतिपदोऽमाषे शचेयम् । 
पूवेविद्धा तु या द्युक्षा मवत् प्रतिपद्ाद्िवनी । 
नवरा्नवरतं तस्यां न क्तेभ्यं शुमेच्छुना ॥ 

हति माकण्डेयदेवीपुराणयोः पूवावेद्धानिषधाच्च। विक्षोषो नवरत्र 
रज्र वक्ष्यते । बट्युरसलवप्रतिपन्तु पूवा “वत्छरादो वसन्तादाग$ति पूवा. 
द्ाहतवचनात् । 
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३० दारमिश्चादयस्य समयतव्रकाशो- 

पृवेविद्धा प्रकतव्या श्िवरात्रिषलेोदिनम् | 
हते पाद्मेक्ते्च । अन्यावेश्लेषो दापारसवे वक्ष्यते.। दोखकां प्रतिपत् 

अदायक्षो । 
प्रवृत्ते मधुमास तु भ्रतिपद्युदिते रवो 

इति भविष्योकतः। उमयन्र तथात्वातथात्वयास्तु वत्सरादो वसन्ता 

दाविति वचनात् पूर्वैव । इव कामपूजायां प्रातयुंता प्रादय । 
ब्रत्ते तुषारसमये सितपञ्चदद्यां 

प्रात्तवेसन्तमये समुपस्थिते च । 
सम्प्रारय चुतकूसुम सद चन्दनेन 

सत्यं हि पाथ | पुरुषोऽथ समां सुखी स्यात् ॥ 
इति पुराणसमुच्चयाक्तेः । भाद्रहुङ्कप्रति पन्महत्तपत्रते रद्रवतत्वात् 

पूवो ग्र्या | 
रुद्रवतेषु सचषु कत्तेवया सम्मुख तिथिः। 

दात ब्रह्मकवत्ते्तः । 

भथ द्वितीया निर्णीयते । 

साच सवदेवकार्चेषु श्ुक्ा परा कृष्णा तु पूवा प्राद्या ) युग्मा्नीति. 
परविद्धाग्राह्यत्व प्रतिपादकस्य निगमवाक्यस्य- 

प्रतिपत् सद्वितीया स्याद् द्वितीया प्रतिपश्युता। 
इ्यापस्तम्बवचंनेन, 

प्रतिपत् खम्मुखी कायां द्वितीया द्विजसत्तम || 
इति ब्रह्मषैवसषचनेन च विरोध- 

द्य्कपक्षे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदितो रषिः । 
रष्णपक्च तिथिग्राह्या यस्यामस्तमितो रषिः॥ 

इति माकण्डेयवाक्येन व्यवस्थाविधानात । कोचत्त युग्मागनीति वाक्ये 
''चतुदैश्या च पूणिमा"» इति पोणेमासीसतमभिभ्याहारात् स॑ वाकयं 
स्वत पव श्ुङ्कपक्षविधयरमिति न श्ुङ्कपक्चे इत्यस्य ऽयवस्धापक्रत्वामिति 
वदान्त। तत्तु समनिष्यादारङूपसन्निधिवशन सामान्यविषययु गादिश्चुति 
सङ्काचायागात् प्रतिप्प्यमावास्येति पक्चदढयचय्येमाप्रतिपत्समभिष्या 
राक्वायुक्तमिति पू्वांक्तेव व्यवस्था ञ्यायक्ती । नन्त युग्मादिवाकया- 

नां सवेदेवकायेतिथिधिषयत्वे-- 

पकाद्हयष्टमी षष्ठौ द्वितीया च चतुद्द् शी । 
्रयोदशी अमावास्या उपोष्वाः स्युः परान्विताः ॥ 



विराषतरस्तिथथिनिणये दितीयानिणयः। ११ 

इत्युपवासमात्रावेषयकपरान्विताग्राद्यत्वप्रति पादकविष्णुधरमोत्तरवा- 
कयानथक्य स्यात् पतद्वचनाभास हि- 

तृतीयेकदक्ञी षष्ठी तथा चेवाष्टमी तिथिः । 
वेघादघस्ताद्धन्युस्ता उपवासे तिथीरस्स्विमाः॥ 

इति नारदीयवाक्ये तृतीयाया द्वितीयादूषङ्त्वाभिघानद्वारा उपास 
परविद्धद्धितीयाया निषेधात् सा उपरवासरातिरिक्तदेवाबेषयेव स्यात् 
विष्णुधम।त्तरवाक्येन च उपक्षास एव पुनः परान्वताविधाने खति वाधः 
निपधयोर्विसोघ सति शुङ्कङकष्णकाक्याय्यां उयवस्थापनात् । तथाचात्र 
उपवासग्रहणस्य उपलक्षणमाच्रपरतखा परविद्धायाः पृवविद्धाय 

शक्र ष्णपक्षव्यवस्थया सवदेवाव षयत्व सद्धं मवति । पवं सवश्र खा 
माभ्यतो निर्णतिऽ्ये वशषता निषेय पुनविश्दोषावधानस्य दृदमेव प्रयो. 
जनं द्रष्टभ्यम् । यच्च ष्णद्धितीयायाः पृषधिद्धाया म्रह्यप्वमुक्त तत् 
पूषाहसस्परत स्येव । 

प्रतिपत् सम्मुखी काया या भवेदापराह्निकी । 
पोवाह्निकी च कन्तव्या द्िर्तीया ताली विभा! ॥ 

हति स्छन्दपुराणवचनात् । चस्त्वथं । तादशौ सम्मुखी पृवाविद्धत्यथः। 
अस्य च वाक्यस्य पो्वाह्भिकत्वपृषावद्धत्वोभयविधानपरत्वे गोरवप्रस. 
ङ्गात् । थत्र पृवचद्धत्वं प्राप्त तत्रव पावाह्नकत्वावि धानात् कष्णपक्षावष. 
यस्वमेव । अरसमिश्च घाक्षय यद्यपि पृषाह्नापराह्नशाब्ददश्नात् दधा कव. 
माग पव प्रतिभासत । तथापि सायान्हमात्रव्यापम्यामावद्यमानस्यापः 
रा ह्धिकत्वस्य दधाविभागपक्चऽसम्भवात् पञघाविभागपक्ोपादाननेवा- 
पराह्निकत्वमुपपादनीयम । तथा च तर्छाहचर्यात् पीवाह्नकत्वमपि 
पञ्चधाविभागपक्चेणेव, अन्हः पूर्वां भागः पृचाह्न इत्यव भ्युत्पस्या प्रावः 
काल सम्बन्धित्वमेव ष्यास्येयम् । नन्वेवं व्याख्यान पतस्बाः शुदधत्वादेव 
ग्राह्यत्व भ्राप्तमिति वचनमिद मनथक्र स्यात् । मवम् । पकव्दचनामाव हि 
या पूर्वेद्यः सवं प्रातःकाल परित्यज्य प्रत्ृत्ता परद्यश्च त्रिमुहूता तताऽ- 
धिकावाला हृष्णपरक्चगतत्वन पूवव प्राद्या स्यात्! पतद्वचनससवेतु 
तस्याः पावाह्नकव्वामावाद् । परश्च पर विद्धाधचनानां युगमा्चीत्या- 
दीनां प्रवृत्तः परस्या पव ब्राह्यत्वास्लद्धिरितव्यस्य वचनस्य प्रयोजन 
व्यातिरेकतः सिद्ध भवति । 

ननु युग्मादिवाकयानां शुङ्खकृष्णवाक्ष्याभ्यां श्ुङ्करूष्णावष्रयत्वेन 
भ्यवस्थापितानां कथ रष्णपक्ष प्रबूत्तिः ? उच्यत । युग्मादि 
वाक्यानां गद्धेताया प्रतपद्यताःःत्यादिवच्नावरघ खलु शुङ्कङूष्ण- 



३९ वीरभिन्रादयस्य समयप्रकाश्े- 

घाकययोभ्यवस्थापकत्वम्। यदा तु तानि वचनानि पौवाह्िकीत्यनेन विः 
शेषवचनेन खम्बध्यन्ते या प्रतिपद्यक्ता ग्राह्या सा पोधाहिकीदयेवमर्थतया। 
तदा पतादइशानामेव युगमास्नवाक्यवेसेधात् शुङ्खरृष्णपक्चषपरतया 
व्यवस्थापनम् । यातु सवै प्रातःकाट पारेत्यज्य प्रबत्चा परदिनेच नचि. 
मुहत्ता ततोऽधिका च तस्यां पूवकविद्धाभ्राह्यत्ववचनामावात् मवेदेव 
युग्मवाक्यानां प्रचात्तिरिति। या तु परेदुखिमुह चन्युना ला पूवाहसंस्प 
दाभावऽपि पूवव प्राह्या सन्देहाभावात्, परविद्धावचननामप्रद्ुत्तश्च । 
प्राख्यास्तु दद् षचनं न लिखन्ति माधवानन्तमहमते तु खषा द्वितीब। पर।। 
तथा च~ 
मापः, 

पूवेद्यरसती प्रातः परदलम चेगा । 
सा द्वितीया परोप।प्या पूवविद्धा ततोऽन्यथा ॥ इति । 

श्रावणादिमासचतुष्टयासितपरक्षद्धितीयास्ु अशुन्यकह्ायनाख्ये बते 
चन्द्रोदयभ्यापिनी प्राद्या तस्य चन्धरोकये धिधानात् । चन्द्रोदयच्तत्व 
चास्य 

चन्द्राय चाष्या दातव्यो दध्यक्षतफरखादिभिः। 
दतिपुराणान्तरवघचनात् । वत चाक्तम्- 

भविष्य 

अशुन्यक्ञयन नाम द्धताका इणु भारत || 
यामुपाष्य न वंघव्य खरा प्रयाते नराघपे | ॥ इति । 
अश्रोपोष्येत्यनेनोपासनसुक्त न तु भोजननिन्रुत्तिः। 
नक्तं श्रणम्यायतन हारं मुञ्जीत वाग्यतः । 

इतिपुराणान्तरे नक्तभोजनतविधानात् ¦ दिनद्भये चन्द्रादये तत्खच्वास 
स्वयोः परेव । 

चतुष्वांसितपक्चषषु मारूषु श्रवणादिषु । 
अश्युन्याख्यं चत कुयाज्जयया तु फलाधिकम् ॥ 

इतिपुराणान्तरे जयायुक्ताविधानादिति मदनरत्नः । का्तिकश्ुङ्कद्वितीर। 
यमपूजायामापराह्धिकी ग्राह्या । 

ऊज श्ुङ्कद्धितीयायामपर ज्धेऽचयध्यमम् । 
इति स्कान्दाकतेः | 

मविष्ये-- 
प्रथमा भषणे मासि मालति भद्रि तथा परा। 
व॒तीयादधयुञे माक्ति चतुथी कातिके भषेत् ॥ 



ततीयानिणयः। ३३ 

अणे कलुषा नाम तथा मदे च गी्मता। 
आदहिषने प्रतसश्चारा कासिकं याम्यका मता॥ 

दट्युक्त्वा प्रथमायां बत द्तीयायां सरस्वतीपृजां ततीयायां भ्रद्ध- 
मुक्त्वा चतुय्वामुक्तम्-- 

५ का1त्तकर शुक्त पक्षस्य द्वतीयं युधाछरर | । 
बमा यञ्ुनया पूव भोजितः स्वगरहूऽ्चितः॥ 
अता यमद्धितीयेयं रषु खाकेषु विश्रुता । 
अस्यां निजगरह विप्र ! न माव्य ततो नरः, 
सहन भगिनीहस्ताद्भाक्तत्य पुष्टिवद्धनम॥ 
दानानि च व्रद्यानि भगिनीभ्यो विधानतः), 
खवा भगिन्यः सम्पज्या अभावे प्रतिपक्नकाः ॥ 

प्रतिपश्नकाः=भगिनीस्षे परिकल्पिता इति देमद्विः । 
इति द्वितीयानिणयः । 

अथ तृतीयानिणयः । 
रञ्भातृततीयात्तिरिक्ता तृतीया उपवारलारसकर्दैवषु चतुर्थीयुता 

ग्र ह्या । तदुक्तम्-- 
ह्मवेबत्त, 

रम्भाख्यां वजयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तमाः 
अन्येषु सकार्येषु गणयुक्ता प्रश्चस्यते ॥ 

गणःनचतुर्थी । 

1. ॥ 

चतुर्थासयुताधाच सा तृतीया फलप्रद । 
अवेधव्यकरी सख्जीणां पुत्रपोत्रश्रदायिनी ॥ 

अश्र चतु्थीयुततृतीयायाः प्रश्चंसाघ्रवणेन विधयतावगम्यते । द्धि 

तीयायुक्ततृतायाया निषेधश्च धूयते । तथाच- 
स्कन्दपुराणे 

द्वितीयया तु या विद्धा ततया नकदाचन । 

कतव्या बर्तिसिस्तात ! घम्मकामाथतत्परः ॥ 

विदिकां तु रम्भाख्यां तृतीयां पुण्यवायनपम् । 

तश्चाज ऋषिभिः प्राक्त वचनं कृत्तिकास्ुत । ॥ 

त्रद्मवैवतं च- 
तृतीयात् न कत्तव्या द्विततीयापहता विमा || 

द्वितीयया युनां तां तु यः करोति नराघमः॥ 

वं सं ० ५ 



क दी 

१९ वीरमिन्नाद्यस्य समयप्रकाक्े-- 

संवतस्रररृतेनेह नरा घर्मेण मुच्यते | 
तथा, 

दितीयाक्ेषसयुक्तां कुरुत नृपसत्तम | 1. 
स याति नरक धार काटसुत्र भयङ्करम् ॥ 
दवितीयादाषसयुक्तां या करोति विमोहिता । 
सा वेघभ्यमवाप्राति प्रवदन्ति मनीत्रिणः॥ 

स्कन्दपुराण - 
तृतीया तु न कत्तव्या द्वितीयासंयुता तिषथिः। 
या करोति चमुदा खरी पुरुषा वा शाखध्वज || 
वितीयासयुनां तात्त | पूचधम्माद् विलुप्यते ॥ 
विधवात्व दुभेगत्व भवेन्नेवान्र सशयः । 
कलाफाष्ठापि या चव द्नीया सम्प्ररह्यते ॥ 
सातृतीया न कत्तव्य कत्तञ्या गणसयुता। 
य इच्छत्परमं गुह्य व्रतकन्ता शिखध्वज | ॥ 

भविष्यत्पुर'ण~- 

काया द्रितीयया साद्धन तृतीया कदाचन । इति। 
सश्र "रम्भाख्यां वजायत्वा' इनि '(चदायेकां | रम्भाख्यां६्तिच 

भ्रवणाद्रम्मावते द्वितीय।युक्ततृर्ताया ब्राह्याति गम्यत साक्तादृ विधानाञ्च । 
यथाकम्- 

स्कन्द् पुराण, 

बृहत्तपा तथ! रम्भा सावित्री वरपेतृकी । 
कृष्णाष्टमी च भूता च कत्तव्य सम्मुखी तिथिः॥ 

तथा, 
छृष्णाण्रमी तथा रम्भा तुनीया परवेतृकी । 
बृदत्तपा तथा व्रह्मन् ! कत्तव्य सम्मुखी तिथिः ॥ 

पवं च युग्मा्रीतियुग्मवाकयमपि रम्मावताविषयमेष। नच दि 
तीयायुतवतृतीयानिषधाः चतुर्थीयुनतृतीयाविघ्य उपवासमान्नविषयाः। 

पकादद्यष्टमी षष्ठौ पोणमासी चतुदेशा । 
अमावास्या तर्वायाच ता उपोष्याः परार्िविताः॥ 

इति वुदस्पतिवचनाचुगुण्यादितिषाच्यम् | 
अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रश्चस्यत । 

इत्यादिव चनेषु उपषासव्यातेर्क्तकार्यऽपि पर विद्धात्व क्षङ्कीत्तनात् । 
पकाद्द्यष्टमीतिवाक्यं तु तिथिविश्चेषे उपवास्ते परविद्धत्व प्रतिपाद्य 



तृतीयानिणंयः । ३५ 

वि। नतु कायौन्तरे परविद्धत्षं नेवत्तंयति । उभयार्त्वे वाक्यमेदप्र- 
सङ्गात् । कचित्तु द्ेलीयायुक्ततृतीयाविधिः श्युङ्कुकनीयाविषयः। निष 
धस्तु कष्णतृतीयाषेषयः । नचेव रम्भावाक्यननथकं स्यादितिवा- 
च्यम् । एकादश्यष्टमीतिप्रागुक्तवचनवरादुपवास्ति ह्ुङ्खपश्नगनाया अपि 
तृतायायाः परविद्धत्वाश्रयणात्तद पवादत्वेन रम्मावाक्धारम्भेपपत्तरि- 
त्वाह, । तदयुक्तम् । वेपरीत्वस्यापपि वक्तुं शच्चत्वात् । द्वितीयाय. 
तृतीयाकताधः ईष्णतृतीयाविषयः । निषेधस्तु गुङ्धततीयािषय इति। 
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द्यु पक्षे तायग्राह्या यस्यामभ्युदिता रविः। 
रृष्णपक्ष तिथिग्राह्या यस्यामस्तामितो रविः ॥ 

इतिव चन विपरीतमवायपरवगमयति । अत्र हि छष्णपक्षगतायास्तु- 

तीययास्तययस्यामस्तमितो रविरिलिद्धितीकायुताया ब्राह्यत्ं प्रतीयते । 
शङ्क पक्चगतायास्तु तस्या पव तिथयस्यामम्युदिता र्वेरिति चतुर्धा. 
युताया भ्राद्यत्वम् । वस्तुतस्तु न शुक्तङृष्णभदन वचाधिनित्रवयोर्विेषय 
व्यवस्था युक्तिमती । तथास्ति दिताय्युकतू.प्यानत्रेवक्रानां चतुथी. 
युक्तवृतीयाविधायकानां च प्रगुद्ाह्धनानां बहूनां € दूचापत्तेः। अस्म 

त्पक्षितुन तथा वाक्रयलदुःचः । रम्भावतपार्त्यागन द्भितयायुनवूती- 

यानिषेधानां चतुथोयुलतृ तोवरावधीनां च शुङ्कप्क्षऽपि भव्रुत्तरङ्गाक- 
रणात् “अन्यघु सवेकाधबुः' हत वचनं च भवत्पक्त बध्वते,कवद यु- 
गमवाक्षयमेव तु रस्माचतःवैषयत्वनास्मत्यक्षे छलङ्कु(स्यते इति विशेषः। 
अयं च द्वितीयावघः स्वस्पोऽपि सषज्यान तु मुहूतच्जयपररिमित पएव। 
धद्वितीयाश्ेषसयु क्ता ^कखाकाट(पि या चवः' इः्यादिवचनेम््रस्तथाव 
गमात् । अत पव तृतीयापि चतु्यायुता स्वद्पाधपेब्रह्यानतु त्रिपुह् 
चतत्वकम्भकाटत्वादरः । अय च।द्पस्यापि हदतीयवघस्य निषेधः, 
अद्पोन्तर्तृतीयापरिग्रहश्च ि्ाचारात् गे।रौदेवत्यततत्रेषव पव। व 
तान्तरेषु तु निषेष्यद्धितायवषवादाखयुदहचत्वनादरणावमव यद् तृत्तर- 
दिनि अस्पापि तृतीया न रम्यत तदा सवततयु दद्वित(यायुक्तापि 

प्राह्यव । [र ध वा 
पकादश्ी तृतीया च षष्ठा चेव चरवादश्ची। 

पूवैविद्धापि कत्तभ्य! यादे न स्यात् परऽहनि ॥ 

दति वृद्धवसिष्टवचनत् । यदा तु पादन ततया शुदा खता उत्त 
रदेने वद्धते तद् ह्युदधाम।पे त्यक्त्वा चपतुथयुक्तव ब्राह्या "गणयुक्ता 

प्रत्चस्यतः?ईव्यादिवचनेः चतुथ।युक्तायाः भाश्चस्त्याक्रगमादेाते कचत्। 



३६ वरिमिन्रोदयस्य समयप्रकारो- 

अन्ये तु एताह शविषय निषेघवाकयानामग्रबरत्तः शुद्धाधिकायामयप्युत्त 
रविद्धव तृतीया ब्राद्यव्येतदथप्रतिपादकस्य वचचनस्यानुपलम्भत् 
गणयुकादिवाक्षयानां च तृर्तायायाः द्वितीयवेघचतु्थीवधयोः सतोः 
पूवविद्धा वा ग्राह्या उत्तरावद्धा वा ग्राह्या इत्येव सन्देहे खति निर्णायक 
त्वात् पतादश्ाविषये च तिथेः पृणव्वन सन्देदाद्यात् निणायकगण 
युकादिवाकयाप्रञत्तः पूवव तुर्ताया म्ह्येव्याहुः | तदयं सक्कुषः। रम्भा 
तारिक्तघु उपवासादेलकर्देवकायषु न द्वितीयािद्धा तृतीया ग्राह्य 
किन्तु चतुथायुक्ता । गौरीव्रतघु स्वद्पथापि द्वितीयया युक्ता वज्यांन 
दितीयायास्िमुद्रसस्वादरः। तथा गौरीत्रत एव अचरिसुहृत्तापि चतुथींयुः 
क्ता ग्राह्या बरतान्तरेषु वेध्थवेघक्योस्तृतीयाद्वित(ययासिमुहुत्तेत्वमाश्रयः 
णीयमेष । यदा तु स्वस्यापि वुतीयत्तरद्विनिन छभ्यते तदा दितीयावि 
दापि सवेनतषु प्रद्येव रम्भाचते तु द्वितीयायुकतेव प्राद्या तदलाते च 
द्वितीयायुक्तापि द्युद्धाधिका पुनः पूणत्वात् पचैव।देयति ! 

इति तूतीयानिणेयः । 

अथ चतुर्थानिणयः। 
चतुथा पञमीयुता त्राद्या युगभूतानीतिव।कयात् । 

पक्रादक्षी तथा षर अमावास्या चतुर्थिका; 
उपोष्या परसयुक्ताः पराः पूर्वेण सयुताः ॥ 

हति बृद्वरिष्टवाक्याच्च । विनायकनते तु चतीयायुक्ता चतुर्थी ग्राह्या । 
तवुकतम- 

ब्रह्मवेवत्त, 
चतुर्थीसयुतायातु तृतीया सा फलप्रदा । 
चतुर्था च तृतीयायां महापुण्यफलग्रदा ॥ 
कन्तेग्या बतिभि्वत्ल | गणनाथस्ुताषिणी । इति । 

अत्र गणनायथतिविश्येषणसामथ्यात् गणनाथत्रते तृतीयायुक्ता चतु. 
थी ब्राह्येति गम्यते । पवचख- 

चतुर्थाखंयुता काया तृतीया च चतुथिकरा। 
तृतीयया युता नैव पञ्चम्या कारयेत्कवचित् ॥ 

इति यत् भविष्यघ्पुराणस्य वचन, यच्च- 
चतुर्थां चेव कत्तेव्या तुतीयाखंयुता विभो! । 

दति स्कन्दपुराणस्थं वचन, तदुभयमपि गणनाथवतावेष्रयमेव । सि. 
दिविनायक्नते च मध्याहव्यापिनी चतुथी प्राह्या। 

चतुथा गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते | 



[ ने 

चतश्ानण्यः। २७ 

मध्याहग्यापिनी सातु परतरचत् परेऽहनि ॥ 
इते बरुहस्षतिवचनांत् । परतभ्चत् परऽ्टर्नव्यस्यायमथः । यदि परदरव 

मभ्याहभ्याप्तः तदच परऽद्ननि पञ्चमववद्धूव्यथः | पक्चन्तरषुतु मातु 

विद्धेव प्रद्यति। 
प्रातः श्युक्छतिकेः स्नात्वा मध्याह पूजयेन्त्रप ! | 

इतिगणपतिकव्पे मभ्वाहस्य कम्मकालत्वावगमाच्च । यदातु पूर्व. 

दिने मातृविद्धा परेदट्यरेव च मध्याह्ुव्यापेनी भवति तदा मातचिखा- 
त्वगुणमेागन परदिन दव विनायकव्रतमनुष्ठेयम् । तत्रेव कम्मकारव्या- 
प्तः । पव नागदेवताव्रतऽपि मध्याहृञ्यापपिनी चतुथी ग्राह्या । 

युगं मध्यान्वने यत्र तत्रोपोष्य फणीईनरान् । 
छ्वीरणाप्याय्य पञ्चम्यां पारयेत् प्रयतो नरः| 
विषाणि तस्य नद्यन्तिन त दिक्लन्ति पन्नगाः॥ 

इति मध्याह्न नागपूजाविघधानात् । एतावांस्तु विश्चिषः। यदा पृर॑द्यः 
रेव मध्याह्वव्याप्तिः तद्व पवा । पक्षान्तरेषु पञ्चमीयुक्तंव प्राद्या। पञ्च- 
म्या नागतियत्वेन तदुयोगस्व भ्राखस्लयात् । केचित्त नागदेवता तेऽ 
विनायक्रव्रतवत् तृतीयायुक्ता प्राद्येव्याहुः । तदयुक्तम् । प्रमाणविरहात्। 
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पृषादाह्तभविष्यतपुराणस्थस्कन्दपुराणस्थव चनया; प्रमाणत्वमितिचत् , न । 
तयोः सामान्यतः प्रवृत्तेः । तत्र हि चतुथ तृतायायुक्ता प्राह्येत्येतावत् 
प्रतीयते न पुननांगचतुयः ठृतै(यायुकतंति । पूवे(द्।हतवक्षवेवत्तवचनाञु- 

गुण्याज्ञ गणन(थद्धुतेिणी च चतुय ततोयायुक्ता त्राहयेत्पतदेवेतयो- 
वैचनयोहईदयमवगच्छानः। तेन नागदेवतावते दनद्रये मध्याह्वभ्या- 
प्त्याददिना चतु्ीत्रदणसन्देह् युग्मवाक्यात् परेव ब्राह्या, यदा तु पूवे 

दिन पव मध्याह्वभ्यात्तस्तद्ा कम्मकालश्चाक्नस्य प्राबस्यात् पूवो श्रा 
द्या । यत्त- 

दवताया ¶ञ्चम्लवतत् दस्म च जयदा । 

चतु्द॑सा चोपवासे दन्युः पूवर तिथी ॥ 
इति पञ्चमीयुकतचतुय(निषघक चखनं तद्धनायकवतविषयम् । 

गे।र्रते तु तृतीयायुक्तचतुथ। ब्राह्या वृतीयाया मैरीदेवतात्वेन तद्यो. 
गस्य प्राश्चस्त्यात् । चतुथ्यां गर्त तु मर्तेव्बत्पुरमरङभादतम्- 

विनाजक समभ्यस्य चटुथ्या यदुनन्दन |। 
सव विघ्नतिनिशुक्तः क य।सद्धमवाप्ुयात् ॥ 

इत्य{सिघायानन्तरमवाभददन्म्- 
नेद्रां रवि शिवां भद्रां कीर्ति मेधां सरस्त्रतीम्। 



३८ वारमिन्नोादयस्य समयप्रकाचे- 

प्रज्ञां तुष्टि तथा कारितं तज्चेवादनि पूजयेत् ॥ 
विद्याकाम। विशेषेण पूजयेच्च सरस्वतीम् इति । 

लिङ्गपुरणेऽपि- 

चतुथ्ब। तु गणेशस्य गैय्यांश्चेव विघानतः। 
पूजां कत्वा मेत् सिद्ध साभग्यं च नरः क्रमात्॥ इति । 

नारदोयपुरणेऽपि- 

माघश्चुङ्गचतुथ्परा तु गोरीमाराघवदूबुधः। 
चतुर्थ चसर्द्ा नाम गौरी तत्र सुपूजिता ॥ इति। 
जया च यदि सम्पूणा चतुथ टस्ते पुनः । 
जया सेव दहि क्तैन्या नागविद्धा न कारयेत् ॥ 

इति वचनमपि गोरौीवते केमुत्यन्यायेन तृतीयायुक्तचतुर्थः ग्राह्य 
तया प्रतिपादयति । अय {ह अस्य वचनस्याथेः। यदा परदिने चतुर्था. 

हासेन पञ्चमी विद्धा भवति पूवेदिने पुनजंवा सम्परृणंदिनन्यापिनी मव 
ति तदा युद्धा वृतत(याप चतुयात्रत त्रह्यानतु दोषभूयिषठा पश्च यी 
विद्धा चतुर्थीति । न त्विदं वचन चतुर्था्रते शुद्धतृतीयां ब्राह्यतय। 
प्रतिपादयति पञ्चमाविद्धचतुर्थीनिषधपरत्वात् । उभयपस्त्वे च वा- 

कयमेदािति । काचत्त इदं वचनं विनायकवनविषयमित्यङ्गीकृत्यान्यथा 
ग्या चक्षते । यद्। पूदिनि मध्याह्ने जया सम्पूण उत्तरादने पुनहौसवश्चा- 
अतु मभ्याहृ(दवागव समाप्यते तदा देनद्वये कम्मकारे चतुध्या 
अभावे सति फ दिन त्रह्यामव्यपेक्लायामिदं वचनमारम्यते--जया च 
यदि सम्पूर्णेति । जयाया मध्यान्दन्यापित्वेऽपि जयायुच्ा पूवव चतुर्थी 
ग्राह्या न तु नागावेद्धा परय चतुथा । 

गौय्याश्तुर्थीं वदघेनुपूजा दुर्गाचन दुर्मरदालिके च । 
बर्लस्य पूजा शिवरानिरेताः परा विनिन्नन्ति नपे सराषटम् ॥ 

इतिपुराणसुश्चयषचनादपि गोदटवत वतृतायायुक्ता चतुथं ब्राह्येति 
प्रतायत । गव्यवतुच=गारत्रतस्स्बान्यना चतुथ।( । वनुपूज=तत्सम्ब. 

न्धिनी बहला चतुथ । वत्सस्य पूजानवरसद्वादशी । कचित्तु शुक्कचतुरथीं 
पञ्चमीयुता कृष्णचतुर्था तृतीयायुता ब्राह्या “द्युङ्कपक्षे तियिक्घैयःः 
इ त्यादिवचनादित्याहूुः । तद्युक्तम् । तृ्तीयायुक्तचतुर्थाग्रहणवाकयस्य 

पृ्ांकतैव व्यवस्था साध्वीति । सङ्कष्टचतुथीं त॒ चन्द्रादयव्यापिनी ब्राह्या 
तस्यास्तत्कस्पे चन्द्रादयक!लत्वविघानत् । 

ईति चतुर्थानिणेयः । 



पञ्चभीनिणयः। ३९ 

अथ पञ्चमीनिणेयः 
पञ्चमी उपवास।दिसकलदेवकम्भयु पूर्वयुता प्राह्या युगभूतानामि 

ति युगमवाकयात् । 
स्छन्दपुरणेऽपि-- 

पञ्चमा च तथा काया चतुथास्युता वमा |। इति। 
भ ववभ्यत्पृराणशस्प-- 

प्चमातु चतुथ्यातु काया षभ्ल्यान नयुता । दात । 

पकादक्षी तथा षषी अमावास्या चतुर्थका। 
डपोष्याः परसयुक्ताः पराः पूर्वण सयुताः ॥ 

हति वरिष्टवाक्ये परिगाणतव्यतिरक्तायाः परश्लब्दसगृ्हाक्तायाः प 
अभ्या उपवासे पृवसयुक्तत्वाभिघानाश्च । तन यद्यपि 

प्रायः प्रान्त उपाष्या हि तिथदवफलष्सुाभः। 
इति रिवरदस्यसारपुराण्योस्तिाथप्रान्तस्योपवासर अङ्कस्वासिधानात्त. 

यिद्रेषे परविद्धा तिथिद्धपवासरे माद्यति प्रतीयते । तथाप्यस्य सामान्य 
कधेत्वात् प्रगुदाहततत्ताद्विशषवचनेः उपवासे पञ्चम्याः पृवयुक्तत्व 
युक्तमेव । पतदेषाभित्रत्य प्रायः प्रान्त इति प्रायःशब्दः पयुक्तः। यत्तु 

पञ्चमी तु प्र¶त्तव्या षष्ठया युक्ता तु नारद || 
दति पविरुद्धवचनं तत् स्कन्दापवासविषयम् । 

स्कन्दो पवासे स्वीकाय। पञ्चमी परसंयुता । 
दति तद्धाकयन्तिषऽभिधानात् नागदवतात्रतविषयं च। 

श्रावणे पञ्चमी शुङ्गा सम्धाक्ता नागपञ्चमी । 
तां परितव्यस्य पञ्चम्यश्चतुर्थौसदिता हिताः ॥ 

इतिवचनात् । अन्न भ्वणोपादानान्मागंश्ुकपञ्चमी बते पूवैवेति 
बोध्यम् । काचित्त॒ पञ्चमीविषयविरुद्ध्वचनानां श्ुङ्ककृष्णभेदेन भ्यव. 
स्थामाहु; । तदयुक्तम् । 

चतुथ्या खयुता काय पञ्चभी परयानतु। 
दवे कम्मेणि पित्रये च शुक्र पक्षे तथा ऽस्िते ॥ 

दति माघवायुद्ाहतवचने पश्चदयवत्तिपञ्चम्याः पूवयुक्तव्व(मधानात्। 
अन्न पिन्यन्रहणं दष्टान्ततया छतम् । यथा पित्रये अपराह्वद्यजुरोधेन 
षष्ठीयुकतपञ्चमीं परित्यज्य चतुर्थी संयुता पञ्चमी उपादीयते तथा दैवेऽ- 
वीति ¦ नच दैवे पूवोहणस्य क्मकालत्वात् कम्मेकारश्चास्जस्य च प्रबल. 
त्वात् परयुक्तैव पञ्चमी उपादेयेति शङ्कनीयम् । पूर्वोदाहयततत्तदधिशेष. 
वचनानां प्रबलतरत्वात् पतादश्च पव च विष्ये भ्यां तिथि समचुप्राः 
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प्य" शहातिसाकट्यचचनमुपपश्चते । अग्यथा साकद्यवचनमनवकाशा 
स्यात् । अत एलापवास पव पञ्चमी पृषयुताम्यभ्र देवेऽप्यु चेरवत्य 
स्यभिधरानमयुक्तमव । देवे कम्मणोति देवमातर पृवयुनत्वध्रतीतेः परयुकत- 
पञ्चमावचनानां स्कन्दापवासरव चनेन विषयदानास्च। ननु व्यासनगम 
गतयुग््रश्ाख(त् पञ्चम्याश्च लुथीयुक्ताया ग्राह्यं प्रतीयते । भापस्तम्बाद्य- 
दाहतयुगमश्चाख।त्तु- 

प्राति पर्सद्धितीया श्यात् द्वितीया प्रतिषद्यता । 
चतुथासयुतायाखसा सृतीया फलप्रदा ॥ 
पञ्चमी च प्रकत्तभ्य। षष्ठ्या युक्ता च नारद | ॥ 

श्त्येवङूपात् षष्ठीयुक्ता पञ्चमी प्राह्येति प्रतीयते । ततश्च युग्मशा- 
खयोर्विरोध व्यघस्थापकवचनान्तरस्यापेोक्षितत्वात् युक्ता श्ुङ्खरृष्ण 
का।खण उ्यवस्थेति ` सत्यम् । प्रयुक्ता द्यङ्गकृष्णहाख्रण व्यवस्था तां 
निराकन्तमक हारीतवचन श्ुङ्कुपक्ष तथासतः शव्यक्तम् । तेन विरुद्धम। 
पस्तम्बादय॒ग्मशाखरं स्कन्दापवासविषयवं युक्तमिति तस्मात् पूवाव 
व्यषस्था ज्यायसी । 

इति पश्चमीनिणयः । 

अथ षष्ठ निणींयते । 

साच स्कन्दवतातिरिक्ते सवेन्न देवकायें सप्तमीयुक्ता ग्र्या ष 
ण्मुन्योरितियुग्मवाकयात्। 

पकादद्यषएमा षष्ठी दितीया च चतुदेशी । 
त्रयोदक्षी अमावास्या उपेष्याः स्युः परान्विताः॥ 

इति विष्णुधरमेत्तिरवाकयाश्च । उपवासग्रहणं तु देवमान्नोपलक्चषणमि- 
न्युक्त द्वितीयानेणये । 

नागव्द्ात षष्ठा स्यत्पक्षमर्मयाराप। 

देवे कम्मेणि तामन्त्यां पित्ये पूवण सयुताम् ॥ 
इति सुमन्तुना पञ्चमी विद्धानिषवपुरःसरं देवे कम्मणि अन्त्य. 

राव्डादितायाः सप्तमीवेद्धाया विघानच्। 

नागविद्धातु या ष्ठी {शिववद्धातु सप्तमी । 
दशम्यकादसीविद्धा नोपोष्या स्यात् कथञ्चन ॥ 

इति शिवरदस्यसोर पुराणयोः । 
नागविद्धातु या षष्ठी सद्रविद्धो दिवाकरः । 
का्मविद्धा भवेद् विष्णुने प्राह्यास्ते तु वासराः ॥ 

इति निगये पूवैचिद्धा नेषेधास्च । अच्रापि उपवासश्रहणं पववत् । 
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नगः पञ्चमी | शिवो सद्रह्चाष्मी । दिवाकरः सप्तमी । कामस्त्रयोदश्चो । वि 
्णुद्धादध्यी । पड्चमीवेधस्तु.- 

नागो द्ादेरानाङोनिर्दिक् पञ्दशयिस्तथा । 

भूतोऽष्टाद रना डमि्ुषयच्यु ततरां तिथिम् ॥ 

इति छरन्दपुरागवचनात् षण्मुहूत्तोत्मको न तु सामान्यतस्त्िमुहुत्तौ- 
मकः । स्कन्दषष्ठा तु- 

छष्णा्टमी स्कन्दषषठी शिवरात्रिश्चतुदश्ची । 
प्ताः पवयुताः कयोस्तिथ्यन्ते पारणं भवेत् ॥ 

इति व्रह्मवेवत्तवचनात् पञ्चमी युतैव ग्राह्या । इष्णा्टम=कृष्णपक्षगता अ 
एमा । प्रतप्रका्प्रसिद्धसद्रद वत्यङृष्णाष्रमीवतसम्बान्यनी वा जन्मा्ठमी 
व्यचि केचित् । इद् वचन या द्ादश्चनाङीभितपञ्चम्यः षिद्धा षष्ठी सा. 
मान्यतः सववेदेवकर्यषु निबद्धा तस्या पव स्कन्द्वत प्रतिप्रसवाथम्। 
तथाच स्कन्दव्रतेऽपि द्वाददानाडीविद्धाया निषिद्धत्वात् ततो न्यूनः 
मीयुतेव म्राद्येति ज्ञातव्यम् । तस्याः शुद्धत्वेन सवेत्रापि म्राह्यस्वे व- 
च नान्थंक्यापत्तेः। किञ्च “नागो द्ादशनाङीभिः” इति वाक्य न सवत्र 
द्रादङानाडीमितपञ्चम्या उत्तरतिथिदुषकत्वाभिधानपरं तदभिधाने गो. 
रवात् किन्तु यत्न दुषकत्व प्रातं तत्रैव दूषकत्वानुवादेन दादशनाडीमिः 
लत्घविधानपरम् । स्कन्दते तु पूवयुताया एव ब्राह्यत्वामिधानन्न दूष 
फत्वमिति द्वाद शनाङीमितपञ्चमीविद्धायामपिं तरकायम् । यत्त॒- 

पकादश्ी वतीया च षष्ठौ चव अयोदक्ी। 
पूवचिद्धापि कस्तैव्या यदि न स्यात्परेऽहनि ॥ 

हति वरिष्टवचनं तत् न सखवेदेवविषयम् । पूरवद्यः षण्मुहतपञ्चमीवि- 
द्धायाः षष्ठ्यास्िरमुद ताधकक्षयासम्मषेन उनत्तरदिनेऽपि ज्रिसुह्च्ताया 
अवदयम्भावित्वात् भ्यदि न स्यात् दव्यस्याचु पप्तः, किन्तु पकमक्तादि- 
छले मध्यान्हादौ परेडटनि यदिन स्यात्तदाया स्कन्दत्रतातिरिक्ते 
सवरं निषिद्धा पृ्ेषिद्धा सापि कन्तव्येति प्रतिप्रलवाथेम्। युक्तं चेतत् , 
कालश्चाखस्य प्रबलत्वात् । दादशनाञ्यादिवेधस्य नक्तैकमक्तादिव्यति. 
ष्रिकि विषयत्व वदतो देमद्वैरप्ययमेवामिप्रायो निर्णीयते । भाद्रपदर- 
ष्णपक्चषगतषष्ठी चन्द्री । सा चद्रादययव्यापिनी ब्राह्या । 

तद्धद्भाद्रपदे मासि षष्ठी पक्षे स्ितेतरे । 

चन्द्रषष्ठी तं कुर्यात् पूवेवेधः प्रश्यस्यते ॥ 
च> स०६ 
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चन्दरादय यका षष्ठो पृवाह्न चापरेऽहनि ¦ 

चन्द्रोदय ऽ्िते पक्षे सेवापाप्या प्रयक्ञतः ॥ इति वचनात् । 

इति षश्ठीनिणयः । 

अथ सप्तमी निर्णीयते । 

साच सवश्र देवे पूर्दविद्धव ग्राह्या । षण्मुन्योरिति युग्मवाक्यात्। 
षष्ठी त॒ सक्तमी तात । अन्यान्य तु खमान्नितम् । 
पृववद्धा दिजध्रेठ ! कत्तव्या सप्तमी तिथिः ॥ 

ह तित्रहमपुरागव्चनात् , 
पञ्चमी सप्ती चेव दशमी च च्रयोदश्ची । 
प्रतिपन्नधमी चेव कत्तेव्या सम्मुखी तिथिः ॥ 

हति पेशनसिवचनात् । नचु- 
षष्व्यक!ददह्यमावास्या पूवचिद्धा तथामी । 
सप्तमा परविद्धा च नापाष्य तिथिपञ्जकम्॥ 

हति उपवास एव विद्धाया निबधात्तदेव पृवावद्धाय। प्राह्यत्वमस्तु। 
तत्रापि- . . । 

षष्ठीसमेता कत्तव्या सप्तमी नाष्मीयुना । 
(१)पसङ्घापासनायह षषठधामादुरुपेषणम् ॥ 

हतेभतिष्यत्पुराणवचनात्- 
पम्ठ्वा युक्ता सप्तमी च कत्तम्या तात | सवदा । 
षष्ठा सच सप्तमी यत्र तन सर्गता रविः ॥ 

हातिस्कन्दपुराणवचनाच सौरोपवासावेषयटमेच वास्तु । नैतद्युक्तम् । 
सप्तमा ना्टमीयुक्ता न सप्तम्या युदाष्टमी। 
सर्वषु त्रतकत्प्रषु अष्टमी परतः दुमा ॥ 

इतिब्रह्मतेवत्तवाक्ये सववत्रु परविद्ध(या निषेधात् । पतङ्खोपास- 
नयलयादृरुप्रटक्षणतया पृ्ावद्धायाः सवेदविदषत्वोपयत्तः। यद् तु पएचं 
द्यः अस्तमयोत्तरं प्रवृत्ता परद्यश्च तिथिक्षचशेन त्रिमुहूत्तया अष्टम्या 
विद्धत्वात् श्युद्ध। पृवषिद्धाष। न लभ्यते । तद् “गुणे त्वन्याय्यकट्पन।' 
इतिन्यायात् गुणाुराचन प्रघधानत्यागायोगात् निषधमतिक्रम्यापि व 
चनाभावऽपि गुणकारत्वेन अष्माविद्धाया पएषापादान न्याय्यम् । मा. 
घश्चुङ्खसक्तमी चादख्णोद् यव्या पिनी ग्राह्या । 

( १ ) पतङ्गः सूयः । 
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सूयग्रहणतुल्या तु श्ुङ्कपमाघस्य सप्तमी । 

अरुणद् यवलायां तत्र स्नानं विधीयते ॥ 

इति वचनात् । वेशाखद्युङ्खस्ततम्यां गङ्गापूजा तत्र॒ मध्यान्हव्यापिः 
ना ब्राह्या शिषछठाचारत्। 

इति सप्तमीनेणंयः । 

अथाष्टमाीनेणयः। 

खाच त्रतमात्रे श्ुद्क। परा कृष्णा पृषा। 
दुक्रपक्षेऽ्टपरी चव श्ुङ्कपक्षे चतुदश्ी ¦ 
पवावद्धा न कर्त्वा कत्तव्या परसयुता॥ 
कष्ण पक्ष्म चच छष्णपक्च चतुद्श्ी । 
पृवेचद्धा तु कत्तेथ्या पराबद्धः न करुज्रचित्॥ 
उपघासादिकायषु पष घम्म: सनातनः । 

ति निगनेक्तेः । शिवशक्त्युत्सवे तु सतां पय । 
अष्मरी नवमायाय सदहत्सादह | पदहात्लवः। 
शिवशक्त्याः शिवक्षत्रे पश्चयारुमयोरपि ॥ 

इति पादुमोक्तः । उपवासे तु पक्षद्वकऽप्यमा पस्युतैव ब्राह्या | 
उपवास सप्तमी तु चघाद्धन्व्युत्तरं दनम् । 
पक्षयोरुभयोरेष उपवासविाधः स्मुतः॥ 

दति नारदयवचते पक्षद्वयऽपि सक्तपाविद्धानिषघात्। यत्तु (कृष्णप. 
कषऽष्टमी चेव" दइ तिपूर्वोदाहतानि नमवेचने उप्वासग्रहणं तदुद्रोपवासः 
विषयम् । 

खद्नतेषु सर्वेषु कत्तव्य सम्मुखी तिधथिः। 
अन्येषु वतकद्पयपु यथोद्दि्टसुपावक्तत् ॥ 

इतेवखनात् । यत्त॒- 
कृ ष्णाणटमी स्कन्द्षष्ठौ दावरात्रिश्चवदसी । 
पताः पूवैयुताः कायास्तिथ्यन्ते पारणं मवेत् ॥ 

इति त्रद्मवेवत्तव चनं तज्ञन्माष्टमोपरभिति मदनरत्ने । भ्रद्युङ्खाटमी 
दुवाष्टमी। साच पूवां ग्रह्या। 

रावणी वुगेनवमी दूवा च्व इुतारानी। 
पुववेद्धा तु कत्तव्या रचवरान्रवरृदनम् ॥ 

इति बृहयमोक्ते; । 
द्युङ्काएटमी तिया तु मास भद्रपदे मवत् । 



थै वरिमेन्नादयस्य समयप्रकाश्- 

दुषाष्टमीतु स। ज्ञेया नोत्तरा सा विघ्ीयते ॥ 
इति पुराणसमुचयान्च । यन्तु- 

सुह च रादिणेऽ्टम्या पवावा यदिवा पर। 
दुवाष्टमीतु सा कायो ज्येष्ठां मुरु च वजबेत् ॥ 

दते पराभिधननं तत् पृचदिन ज्येषछठादियोगे वेदितव्यम् । 
दूवा्टमी सद्। व्याज्या ज्येष्ठामुलक्चेक्षंयुता ॥ 

तथा-- _ . | ध 
पेन्द्रक्चं पूजिता दषा हन्त्य पत्यानि नान्यथा | 
भश्रायुहर! मूले तस्मात्तां परिवजेयेत् ॥ 

तिनिषेधात् । इय च कन्याकं अगस्त्योदये चन कायो। 
टक्के भाद्रपदे माकि दुवासज्ञा तथामी । 

सिष्टाकं पव कत्तेभ्या न कन्यार्क कदाचन ॥ 
इतिस्कन्दोक्तैः 

अगस्प्य उदिते तात ! पूजयेद् स्रनोदद्धषाम् । 
वेधम्य पूवेशाकं च दशवर्षाणि पञ्चच ॥ 

„. इति तत्रेव दोषोक्तेश्च । अत्रैव ज्येष्ठात्रतमुक्तम्- 
ख भी ९ क दिः [॥ कन्याकं यामी शक्ता ज्येष्ठश्च मष्टती स्म्रता, 

अलक्ष्मीप्ररिहाराय ज्येष्ठां तत्र प्रपूजयेत् ॥ दति । 
इय च ज्यघ्रक्षयुक्ता ग्राह्या । दिनद्धये तथात्वे परा कार्या । 

नवम्या सह काया स्यादष्टमी नाजर संशयः। 
मासते भद्रपदे द्युङ्कपक्चे ज्येध्रक्षेसयुता ॥ 
रात्रियेस्मिन्दिने कुयात् ज्येष्ठायाः परिपूजनम् । 

इतिस्कान्दोक्तेः । नक्षत्रयोगश्च मध्यान्दादुद्रुम् । मध्यान्दास्पूवं 
खेत् पृष्व । 

यस्मिन् दिने भवेज्ज्येष्ठा मध्वान्डादुच्रुमप्यधः। 
तस्मिन् हविष्य पूजा च न्यूना चेते पूषवास्रे ॥ 

इतिवचनात् । पतच तिथयिप्रयुक्त नश्चत्रामावे कवटतिथो कायम् 
नक्षश्रप्रयुक्त तु केवखनक्ष्र । 

प्रत्वाग्दिक तिथावुक्तं यज्जञ्येष्ठादेवत बतम् । 
नीरुञ्वेघ्ठाचतं यचच विहितं केवराडुनि ॥ 

इतिमास्सयोक्तं नाखज्येष्ठात्रतमपि तिथिप्रयुक्त मेवेति माधवः । 
तज्रा्टम्यां यदा वारो भानोनेश्चक्रमेव च। 
नीलज्येष्ठेति सा प्रोक्ता दुखेमा बहुकाटिकी ॥ 



€ @ = €+ दुगाषटसनिणयः । ४५ 

इतितद्श्च गाथ स्सान्दवचनें तत्रेति सप्तम्या निर्दि्टाया अषटम्यास्त्न 
जयां जुह्यात्? ?(अं०३ पा०४ आधि० १२) इतिवत् आवान्यावगतेः । म 
दनरत्नाद यस्तु नक्षत्रत्रतमेषेस्याह्ुः । नीखज्येठा पदस्य नक्षत्र परत्वादिति । 
अदिवनवषह्ुखाष्टमी महालक्ष्मीवतसमाक्तो चन्द्राद् यन्यापिनीं ्राह्या | 

पूवावा परविद्धा वा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । 
जिसुह्च्तापि सा पज्या परतश्चोस्वगासिना ॥ | 

हतिसङ्धदोककतेः । उष्वगमिनी=चन्द दयोध्व गामिनी तिमुहूत्ता चत् पर- 
तोऽन्यथा तु पूवो । यत्त॒ -- ना 

कन्यागतऽकं प्रारभ्य कन्तेव्य न अ्ियोऽचनम् । 
हस्तप्रान्तदलस्थेऽकं तदृवतं न समापयेत् । 
दोवेश्च तुभः संत्यक्ता सवेसम्पत्करी तिथिः ॥ 
पुज्रखोभाग्यराज्यायुनाशिनी सम्परको्तिता । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन द्याज्या कन्यागते रवौ ॥ 
विश्चेषेण परित्याज्य। नवमीदूषिता यदि । 
जिदिने चावमे चेव अष्टमां नोपवासयेत् ॥ 
पुत्रदा नवमी विद्धा स्वस्नी दस्ताकंगे रवी । 

इति नवमीयुक्ताया निषधकथनं तद्धंराजाद्ष्वे चिमुहत्तेत्वाभावे 
जिमुहरसैस्युपादानात्। चिस्पृगादिनिषेधद्च प्रथमारम्भविषयः। धार 
न्धस्य षोडशवार्षिकव्तस्य मभ्येऽ्नुप्रने लखोकविगदणा स्यादेति। 
दाति महालक्षम्य्टर्म । 

आदिवनद्युकष्लष्टमी तु दुगाष्टमी सा च सामान्यनिणयादेव 
नवमीच्दा कायो । यद्यपि च सामन्यनिणयादेवास्या उन्तरविद्धत्वं 
तथापि इयं टेक्तोाऽपि सप्तमीवेखा न कत्तेग्या। तथा च-- 
स्मृतिसङ्ग्रदे, __ , , 

खप्तमीरेशसयुक्ता मोदादृश्षानतोऽपिवा। 
महष्ट्मी प्रक्वोणो नरक प्रतिपद्यते ॥ 
सप्तमी कलया यज परतद्चा्टमा भवेत् । 
तेन श्स्यमिदं भोक्त पु्रपोक्क्षयप्रदम् ॥ 
पुत्रान् हन्ति पदान् हन्ति दन्ति राष्ट सराजकम् । 
न्ति जातानजातांदच सक्तमीखद्धिताशएमी ॥ 
इतिसकस्षमीमिच्िताया निषेधात् । वच्च- 

सक्तम्यामुदिते स्यं परतो याउमी भवेत् ॥ 
त्र वुगोस्सछवं कुयान्न कुयादपरेऽहनि ॥ इति, 
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च आरमिस्रोदयस्य सभयप्काक्चे- 

तद् यदाद्िविनकूष्णाषटमामारम्य - 
कन्यायां छृष्णप् तु पूजयित्वाष्टमीदिने । 
नवम्यां व!धयवृदशा गीतवादि्रनिस्छनंः॥ 

दति देवीपुरणे इष्ण पक्षाष्टम्यां देवीवोधनसुक्तं तद्धिप्यम् । यच्च-- 
भद्रायां भद्रकःटद्य।दर्च मध्व स्यादचनक्रिया। 

तस्माद्ध सक्तमीवद्धा कायौ वुर्गा्ठमी वधेः ॥ इति । 
यख्च मदनरस्ने- वा ा। 

महाभ्याद्देवने मान युक्ट। कल्याणकारिणो । 
सप्तम्यादियुता काया मलन तु विश्चेषत्तः ॥ 

तथा निगयाषते-- | त 
अह भद्रा च भद्राहं नावयोरन्तरं कवश्ित् | 
स्वासाद्ध पदःस्यामि मद्रायामचिना ह्यहम् ॥ 

हति देर्षपुर'णम् , तथा तत्रेव- 

धिष त्यक्त्वा महाराज | मम पूज्ञां कराति यः। 
छत्स्न तस्य फट न स्यात्तनाहमवमानिता ॥ 

दत्यनन सप्तमी विद्धा खा अपि प्राद्यत्वसुकम् । तदपरदिने काका. 
छादि रूपाया मषटम्या अभाव । यत्त-- 

यद्ाणए्मींतु सम्प्राप्यचरास्त याति दिवाकरः। 
तच दुगात्सच कुयान्न ऊुयादेपरञ्दनि॥ 
वुभिक्षं तत्न जानीयान्नदम्या यत्न पूजयेत् । 
इ (त वचन तदशम्यां नदभ्यसस्व। 

यद् सूर्योदये न स्य।न्नरवमी चापरेऽहनि । 
तदाषटमी प्रक्र्वव सप्तम्या सदितां नूप! ॥ 

शति स्मतसङ्कहादति मदनरत्ने । वश्तुतः पूवादाह्तदेवीपुरणात कष्ण 
पक्चा्टमीविषयामिदमिति प्रतिमा । अत्र च पुत्रवतां उप्वासीन 
क।य इत्युक्तम्- 
कालिकापुर्ाण, 

उपवासं मदहाटम्यां पु्रवान्न समाचरेत् । 
यथातथावा पूतात्मा बवुती देषा प्रपूजयत् ॥ इति । 
ध्य च मुलयुक्ताविप्र्ास्तेत्युक्त देम रसन्दपुरण- 
कन्यां गते सवितरि श्युक्टपश्चश्टमा तु या। 
मूखनक्षत्रसयुक्ता सा महानवमो स्म्रता॥ 
नवम्यां पूजिता देवा ददाद्याभेमत फलम् । इति । 



करषणजन्माष्टमी निणयः । . 

इयमपि सत्तमीयुक्ता न काचैल्युकतम- 
निणयागेत दुर्गोत्सव, 

मूखेनपिह संयुक्ता सदा द्याञ्याष्टमी वुः । 
टेश्चमाञ्रण सक्षम्या आपि स्याद् दूषिता याद । द६ति। 

इति दुरगाष्टमीनिणयः । 
पोषशुक्टाटमी वुधवारयुना महामद्धा 1 नदुक्तम्- 

मवि्यीत्तरे, 
पुष्य मासि यद! दाच | श्ुक्लाषठम्या बुध्वा सचत् ॥ 

तद्! स्रातु महापुण्या महाभद्रेनिकाीत्तिता ॥ इति। 
इयमेव भरणीसयुक्ता जयन्त । तथाच-- 

पुष्य मापि यदा देचि { अष्टम्यां नगज ! शुभे ! । 
नक्षन्न जायने पुण्य यलाक रोद्रमुर्यते ॥ 
तदा तुसा महापुण्या जयन्ती मष्टमी शुमा ॥ इति। 

रद्र-क्रश्देवत्यस्वाद्भरणी । आद्रति छत्यतरः । तन्न । तत्र तद्यागाः 

सस्मवात् 
अथ ृष्णजन्माष्टमी निणीयते । 

यध्पाय- 
प्राजापव्यक्षसयुक्त कृष्णा नमास चषमा। 

काति विष्णुधम्मोत्तरात् , 

माति साद्रपदे ऽष्म्यां ऊष्णपक्षेऽद्धरात्रके । 

इति भविष्योत्तराच्च श्रावणभाद्रयोः प्रतीयत । तथाप्यक्रपुर कल्पना. 

एघवात् पौणंमास्यन्तं मासमादाय भाद्र अमाचस्यन्तमादाय न्रचमण 

ग्राह्या द्त्यनु खन्धेयम्। एवं च तिथिहृत्ये च ष्णादम् 'हति चचन नान्न 

प्रावणक्य पोणंमास्यन्तत्वविधायक 1कन्तु पतदातारक्तविषयकस्पन्। 

लाघवात् ¦ माद्रस्तु यद्यपि मद्रश्चुल्णामवस्यान्त पव प्राप्नाततं 

प्लश्चुतिकद्पनागोरवस्य फलमुखत्वनत्राप्त्वात् तथा "पता थछृत्ये 

ख ष्णा दिम्?, इतिवचनात् वतिथ्यन्तरकृत्यघु सत्तन्मास पद लक्षणान्नवण 

वदिष्ापि लक्चषणाश्रयणमद्ाषः । साच द्ववधा रुद्धा खत्तनावद्धा च । 

तञ्च द्विविधा अपि सूर्यादयादुध्वेगामिनां न वात द्ववधा । तार्श्याप 

रोहिणीयोगायोगसेदेनं द्विविधा । तत्र सूयाद याच्वमसत्या सवस्वामाप 

न सन्देहः । परेऽहन्यष्ठम्यभावत् । दयदयाध्वगामन्या तु सदया 

विद्धायां वा सोदहिर्णायोगस्यान्यतरत्र सस्व सव । 



८ दौरमिघ्रादथस्य समयव्रकाशे- 

प्राजा पत्यक्षेसयुक्ता ष्णा नभास्ि चाष्टमी । 
मुष्टत्तमपि कभ्येत सोपोष्या सा महाफला ॥ 
मुह तै मप्यहोरात्रे यरिमन् युक्त हि रभ्यते। 
अष्टम्यां राहिणीकश्चं तां सखुपुण्यामुपावसेत् ॥ 

हति विष्णुरदध्योक्तेः । तेनोत्तरदिन पव रोहिणीयोगे पुवेनिशीथव्या 
पिनी शुद्धापि त्याज्येति देमादिमाघवादयः शिष्टास्तु पुवामेवोपवस्तन्ति। 
तषामयमाङ्ञायः । अत्रद्धरात्रस्य वक्ष्यमाणरीत्या कमकारुत्वात् कमं 
कालशास्रस्य च सवेपिक्षया बखवच्छात् परदिने च तदभावात् पूर्वे 
वेति । न च रोदहिणीयोगश्ाखानुरोधेनोत्तरेति वाच्यम् । तस्य गुण- 
फट सम्बन्ध ।थंकर्वेन वुघवारादियागशास्रवदनिणोयकत्व।त् । अन्यथा 

प्रेतयोनिगतानां च ध्रतत्वं नाशितं नरेः। 
येः कृता श्रावणे मासि ह्यष्टमी रोहिणीयुता ॥ 
किं पुनवुंधवारेण सोपनापि विशेषतः॥ 
कि पुननवमीयुक्ता कुरखकोस्य(स्तु मुक्तिदा । 

इति रद्मत पूर्वद्युरद्धरात्रगतां रोदिणीयुतामष्यष्ट्मीं परित्यज्य 
बुधवारादियुता परा कत्तेग्या आपद्येत । न चष्टापत्तिः । करुलकोरथास्तु 
मुक्तिदा कि पुनवुघवारेणत्यादिना “वदि कामयेत वषुकः पर्जन्यः 
स्यात्” इतिवत् (अ०्३े पाऽ ८ आधि०्दै) गुणफरुसम्बन्धा्थ- 
त्वप्रतीतेः । पतेन आाचायचृहामण्युक्तं बुधावारादियोगस्य निर्णांयकत्वं 
प्रत्युक्तम् । तिथितत्वकारादयोऽपि बुधवारादियोगस्यानिणोायकत्व 
मन्यन्ते । पव च-- ,. ॥ 

प्राजापत्यक्ष॑सयुक्ता ष्णा नभसि चाष्टमी । 
मुहत्तमपि टलम्येत- 
हति विष्णुरदस्यवचनमपि गुणफलसम्बन्धपर व्याख्येयम् । यन्तु-- 

उदये चर्मा किञ्चित् नवमा सकला यदि। 
शति स्कान्दवचने उदयग्रहणं तच्चन्द्रोदयपर “तारापस्युदये तथ" 

इतिच चनान्तरकवाकयत्वात् । न, च-- 
दिवावषा यदिवा रान्ना नास्ति चव्राहिणा कलरा। 

रात्रियुक्तां प्रकुर्वात विरेषणेन्वुसयुताम ॥ 
इतिवचनात् परदिने रोदिणीयोगामाच पष रो्ियुक्षता्टमी ब्रहम 

ति षाच्यम् । तस्य तदहिनि स्वदपस्यापि रोदिर्णायागस्याभवेऽपि न्या. 
यप्रा्क्लुद्ध।ष्टमीत्रतक्चेम्यतानुवादकर्वात् इति शिष्टमतमनवश्यम् । 
दिनद्वये रोदिणीयोगेऽयोगे वा शुद्धाधिका पूवव तदतिक्रमे कारणाभा 
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वात् । विद्धाधिकायां स्षन्यतरस्मिन्नेव दिने निशीये रोहिणीयोगे सेव 

साहि णीयागप्रा स्त्यात् । पतरेव यागे-- 
सप्तमीसयुताष्टम्यां निक्षीथे रोहिणी यदि । 
भविता खाष्टमी पुण्या याचश्चन्द्रुदिवाकरो ॥ 

दति वक्ष्यमाणसप्तमीविद्धानिषधप्रातिप्रसवाथक्रवद्िपुराणात्। दिन. 

दये निक्षीथ रोदहिणीयाग तृत्तरच। 
वजनाया प्रयत्नेन सप्तपोसयुताष्टमा | 
सकच्छृश्लापि न कल्तव्या सप्तमीसयुताष्टमी ॥ 

दति ब्र्मतैव्तवचनात् । अनं प्व विद्धाथिक्ायां दद्धिनदयेऽपि निशीथ 

मतिक्षम्य सोहिणीयोनेस्छरम्याश्च दिनद्धमे निशीथे ससवासस्वयोः परेव । 

स्यतरास्मिन्नव स्व सेच । सतथा रोहिणायोगरदितायामष्टम्या नि. 
#- 

नः यि दिनद्रयसन्वान्यततरसस्वष्ययमवन्याया दष्ट्व्यः। नच- 

अदासि सोहिणीःमस्य कायाषटम्यस्तमामिना । 

ननोपवासं क्रत्व तिथ्यन्त पारणं भवत् ॥ 

इति गौडधतवष्णुरहस्यवचनात् सेदहिण्यखामे सवेथा पूवव श्राह्या स्या 

दितिवाच्यम् । काधयस्य दमाद्यादिधिरनिवन्धनान्नसूकत्वात् । समूटत्व 

वा परदिने निरी सोह्दिमीयोगाभाक्रावषयत्वाद्ात । अत्र चद्धरात्रपू 

जोपकासश्च द्वय पथानम् । 

अद्छरन्नित रोहिण्यां यदा कृष्णाष्टमी मेत् । 

तस्यामभ्यररन चोरहन्ति पाप त्रिजन्मजम् ॥ 

इति भविष्यपुराण तच् “सापोष्या सा महाफला” इति पूषादाष्टतवच- 

नाख्च । 
तिकारं पूजयदेव दिवारान्नौ विशेषतः । 

अधेराच्रावपि तथा वुष्पेनानाविधेरपि ॥ वि 

दति भविष्याक्तपूजा त्वज्गमूता फलसम्बन्धाभावत्त् । न चव 

पूजोपवास्रयोः फलमदात् समानफरुकत्वंऽप वा निर पेश्चधिधानात् 

चिन्नोद्धिदादिवदेकेकस्याप्ययुष्ठानग्रसङ्खं दाति वाच्यम् । 

सोपवासो हरेः पृजां कृत्वा तत्र न सादति । 

हति मविष्यवचनात् समुश्चयावगतेः “द्वादशारा दवाव ननवपत् ` 

इतिवचनादाधानपवमनिष्ट्योरिव । भष्यकारमतन च फठश्चुत 

काम्यत्वमेष । 

प्राज्ापत्यक्षसयुक्ता कृष्णा नयसि चाष्टमा । 

वषे वर्ष तु कच्चेव्या तुष्ट्यथं चक्रपाणनः ॥ 
१4 
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8० वीराभिज्ादथस्य समयप्रकाश- 

हति चीप्साञ्रवणान्नेव्यत्वोपपन्तेः । न चात्र तुष्ट्य्थमितिफरथकष. 
णात् फलनिमित्तारदयद्वयनिमित्तवाक्यमेदः स्यादिति वाच्यम् | वि. 
जार्तायानेकादेदयत्वनिमित्तस्य तस्यादोषत्वात् । न च नित्यत्वेऽस्या. 
करणे भ्रायश्चित्तश्चवणं स्यादितिवाच्यम् । विशिष्य तदनुक्तावपि 

प्राणायामक्ञतं कायं स्वंपापापनुत्तये । 
इ्यादेः सामरान्यतः श्रुतस्याच्रापि प्रात्तरित्यनवद्यम् । 

इति जन्माष्टमीनिणयः । 

भथास्याः पारणनिणयः । 

सध केवल।प्ट्यम्युपथासे पारणदिने च्म्यनुद्त्तौ तदन्ते कार्यम् । 
विष्णुधम्मोत्तर- ध 

जयन्ती क्िवरात्रञ्य काय भद्राजयान्विते। 
छृत्वापवासं तिथ्यन्ते तथ। कुषाच्च पारणम् ॥ इति । 

अन्र जयन्तीश्यन्दा जन्माषटटमीमान्रवचनः तिथिमाजान्त पारणि. 
धानात् । रादि णीसरहिताषम्युपवासे तु पारणदिने उभयाचुघुत्तावुभ. 
यान्ते तत् कायम् । 

काया विद्धा तु सप्तम्या रोहेणीसाहेताध्मी | 
तच्रावासरं कुयास् तिथिभान्ते च पारणम् ॥ 

इति पद्मपुराणात् । इदं चोभयान्ते पारणं महानिश्ातोऽवागुभः 
यान्ते भोजनपयाप्तकाललामे । 

न रात्रौ पारणं कुःयारते वे रादिर्णाी्तात्। 
अच्र निद्यपि तत्कुःयांत् घज्ञयित्वा महानिकहाम् ॥ 

इति गोउनिबन्धोद्ाहतब्रह्मण्डपुराणात् । मटानिश्चा च सद्धयामान 
न्तरं याममाच्नो राज्िमागः । 

महानिद्रा तु विज्ञया मध्यं मध्यमयामयोः। 
इति स्मृतेः । रोदिणीवत चाच्र तदुक्ताए्टमीवत्रतमेव प्रकरणात् । एवं च- 

सर्वेष्ववोपवासेषु दिवा पारणभिष्यते। 
अन्यथा वुण्यहानिः स्यारते घारणपारणम् ॥ 
अन्यतिथ्यागमो रान्नो तामसस्तेजसो दिवा । 
तामसे पारणं कयात् तामसीं गतिमाप्नुयात् ॥ 

दति गरुडपुराणादौ साक्जिपारणनिषेधो अन्माष्टमीपारणातिषस्किपरः । 
यदा तु तादश काले उभयान्तो न ङभ्यते तदान्यतरान्तेऽपि 
तत् कायम् 
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न्ते कुयात्तिथेवांपि शस्तं भारत | पारणम् । 

इति जन्मा प्रक्रम्य वन्दिपुराणात् । यदा तु महानिश्लायाः पूवपा 
रणापयाप्तः कारो न कम्यते तदा तन्नापि कुयात् । 

तिथ्यक्षयोयंदा च्छेवो नक्षजान्तमथापि वा। 
अद्धेरात्रेऽपि वा कुर्यात् पारणं त्वपरेऽहनि ॥ 

इति देमद्रिधतवचनात् । अदरत्र=-महानिश्चायाम् । तत्रेव मोजनने- 
षेघातु प्रतिप्रसवस्योचितत्वात् । नक्षत्रान्तमिति (तेथ्यन्तस्याप्युपलक्ष 
णम् । गोडस्ठु अद्धरत्रेन तत् कुयात् इति पित्वा यदयधंरन्रे उम 
योरन्यतरस्य वान्तस्तदा नाद्धरात्रे पारणं किन्तु दिवैव । षजवयित्वा 
महाननिश्चामिति पयुदासरकवाक्यताखाभादित्याहुः । यज्ञ -- 

तिथ्यन्ते वोत्सवान्त वा चती कुर्वीति पारणम् । 
इति कालाद्शवचनं तद शक्त विषयामेति मदनरले । देमािस्तु उभयान्ते 

प्रारणं शक्ताविषयमश्क्तस्य तु अन्यतरन्ते ततोऽप्यश्चक्तस्योत्सछबान्त 
इत्याह । 
इति श्रीमत्छकरलामन्तचक्रचुडामाणिमसीचमडजरानीराजित- 
चरणकमदल श्रीमन्मदाराजाधिराजप्रतापरुद्रतन् जश्रीमन्महारसा- 

जपमरधुकरलादसूनु-चतुरदाधेवलयय सुन्धराहदयदुण्डरीक- 

विकाशादिनकर श्रीमन्भदाराजाधिराजवीरालददेवाद्या- 
जित-~-श्रीहसरपाण्डतात्मज-~श्रपस्श्युरामामश्रसुनु-स 
करविद्यापासयवषार्वारीणधुसणजगदारेद्रचमदा 
गज्पारीन्दविद्धञ्जनजीवातु-्रामान्मन्रामेभङः 

ते बीरमिच्रादयनेबन्धे क्मयप्रकाशे 
जन्माष्टमीनिणयः। 

भथ नवमा निर्णीयते । 

खा तु अष्टमीसंयुता ब्राह्या ¦ बद्ुरन्घ्रयोरिनियुगमवाक्यात् । 
पद्यपुरागऽपि- 

अष्टमी नवमीविद्धा नवस्था चमी युता) 
वद्धेनासोश्वरप्राया उमामाहेश्वरी तिथिः॥ इति । 

भवध्यपुर णप दइादश्चषाकस्प- 
नम्या स्ह कया स्यददष्टपा नक्षमातथा। 

तथा-अष्ठम्या सहेत्यर्थः । निषेधसमुखनापि नवम्या अष्टर्माधिद्धत्वं 



८ वरमिचोदथस्थ समयप्रकात्ते -- 

स्कन्दपुरणादावाभेहितम्- 

न काया नवमो तात | दशम्यातु कदाचन। 
हति स्कन्दपुराणम् 

नवम्येकादरी चेव दिका सेधा यद्। भवेत् । 
तदा षज्य विज्ञेषण गङ्काम्भः सुरया यथा॥ 

इति प्द्मपुपणं च । दिक् दशमी । नकवस्या अष्टमीवेधिधिदूश्ामीवे 
धनिवधद्च द्वय त्रद्मवेवत्तं द्धितम् | 

अष्टम्या नवरा विद्धा कत्तव्या फलकष्किभिः, 
न कु्याक्नवमीं तात | दश्तम्या तु कदाचन ॥ हति । 

ननु छष्णनवम्या अएटमीपवद्धत्वेऽपि उाक्पक्चनवम्या दशमीविः 

दत्वमस्तु। _ _ _ . नि 
शुद्कपक्चि तिथिग्राद्या यस्यामभ्युदिनो रविः । 

ति वचनवरखादति चत्, न ¦ पृर्बक्तिपु चचनेषु द्दामोवधस्य साक्षा 
क्ििद्धत्वात् । ननु पूर्वाक्तानषेधस्य कष्णराङ्कपक्चोभयथसाधारणत्वन 
सामान्यरूपस्य कृष्णपक्ष सङ्काचोऽस्त्विनि चत् , मैवम् । मवदुक्ता- 
ऽपि "शुङ्कवक्षे तिथिप्राह्या? इत्ययं सङ्क ख्देतुरपि सा{्रान्यरूप पच । 
तस्मात् पष्छयोखुमयोरपि पूवरविद्धंव जवमीति सिद्धम् । 

चेत्र्युङ्कपक्च नवमी रामनचमी सा च मध्याह्म्यापिनी प्राद्या 
मेष परषणि सम्प्राप्त खम्न ककटक्राह्ये | 
आवरासीत्स क्रया कासस्यायां परः पुमान् ॥ 

शत्यगस्त्यसदहितावचनात् मध्याह्स्य जन्मक्ाटत्वात् । जयन्ताषु 

ख जन्मकटस्येव पुजारूपकमेकाटत्वात्। जन्मापष्टम्यादो तथा दहः 
नात् । सेव मध्याहयोगिनी यदि पुनवेद्ुयुता अतीव पुण्यतमेव्युक्त- 

तत्रव, 1, [^ ङ [ रि 

चेजश्युखात्र नवमी पुनवदुयुता यदि । 
खेव मध्याह्वयोगेन मह्पुण्यतमा। मवेत् ॥ दति । 

सा रामनवमी यादि दिनद्धयर्प्प मध्याह्ृस्पथिनी दिनद्वयेऽपि म. 
ध्याह्ास्पद्विनी दिनद्येऽपि मध्यहविकदेशस्परिनी वा तद् पुनवेखुः 
युता प्राद्या । . , _ वि | 

पुनवेस्वृक्षसयागः स्वल्पोऽपि यदि रद्यत। 
वेश्रश्ुद्धनवम्यां तु सखा पुण्या सवेकामदा ॥ 

इत्यगस्त्यसंहिताव चनात् । यदा ताह्या हदेनद्धयेऽपि पुनवसुयाग. 

स्तवद्। या मध्या पुनवेखुयोरिनी सा ब्राह्या । जन्मकारु ऋश्चयोगस्य 
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रोहिणी यागवत् प्रश्छस्तत्वात् । यदा दिनद्रयेऽपि मध्यदह् चसमान दिन 
येऽपि च मध्याह्न पुनवसुयोगस्तदाप्युतच्तरेव । यद् दिनद्वये मध्वाह 
मध्याहं परिहृत्य वा वत्तमाना पुनवंस्युयो गश्च मध्याह्नं परिहत्येव तक्।प्यु- 
तरेव । यद् दिनद्कये मध्याहयो मिनी दिनद्वये तदयोगिनी दिनद्वये तदे. 
कदे दायोगिनी वा सवथेव पुनबैसुयोगामावस्तद्ाप्युत्तरेव । यदातु 
उत्तरदिने मन्याह वत्तमाना पूर्वदिने ऋृश्चयोगवर्त्यापि तदापि परेव । 
यदा तु पूवदिने मध्याह्े वत्तमानापि उत्तरदिनेि च पुनवञ्ुयोगस्तद्ा- 
प्युत्तरेव. । सवथाषटमीचिद्धया निषिद्धत्वादति । 

नवमी च्टमीविद्धा त्याज्या विष्णुपरायणेः ¦ 
उपोषण नवम्यांतु दशम्यां पारण भवत् ॥ 

इलयगस्त्य संदिताव चनात् । प्तषां च पक्षाणां सपष्टत्वार्थमुक्तानां ना. 
तीव पौनरुक्त्यं शङ्कनीयम् । अत्रैवं केचित् । 

नवमी चषमीविद्धा व्याज्या विष्णुपरायणेः। 
हत्यत्र विष्णुपरायणानां चेष्णचानाम् अष्टमीविद्ध। नवमी नोपोष्या 

दृशभीकिद्धापोष्या । अ्ेष्णवानां लु सष्टमीविद्धाप्युपोष्येति मन्यन्ते । 
तदसत् । पिष्णुपरायणेः सद्धिरिदं सवे कत्तेव्यमित्युपदेशपरत्वेनापि 
तस्य॒ विश्चिषणस्योपपत्तौ अवेष्णवानामष्टमौविद्धाविष्यापादककन्तु- 
विश्चषणत्वाङ्गाक।रस्यानाचतत्वात् । षस्तुतस्तु विष्णुपदस्य प्ररत. 
रामात्मकविष्णुपरत्वात् परायभेरिव्यतत्तन्मन्त्रद्ीष्षितपरं कहुणविधा- 
वपि श्चुतम्-- 

तास्पिञरू दिने त॒ कत्तव्यमरुपघासरचरतं सदा 

दति सदाशब्दयुक्ते नित्यप्रयोगावध्याक्राह्धुतस्वात् भरृतेऽन्वेति। 
तेन सदाद्वाष्दप्रयोगात् प्रतीयमान निस्यत्वमेतद्रतस्य राममन््रदान्चि 
तान् प्रस्येध चकति । नचु- 

प्रात्त श्रीरामनवमीदिने मच्यो विमूढधीः । 
उपाषण न कुरुत कुस्मापाकघु पर्यते ॥ 

अकृत्वा रामनवमीनत सवेघ्रतात्तमम् । 
व्रतान्यन्यानि कुरुते न तेषां फट माम् मवेत् ॥ 

इत्यादिषु अकरणे दोषप्रतिषादनात् नित्यत्वावेदकेषु वचनेषु 

मस्व दत्यादेसामाम्यश्ञ्छध्रवणात सवोन् प्रव्यवेद कुतो नेति चेत, 
मेवम् । तन्निव्यत्वं हि “विष्णुपरायणः? इत्यनेन “तस्मिन् दिनितु 
कस्तव्यम्'' इस्याङ्ना च राममन्तदीषक्षितान् प्रत्येव न सान् भ्रति। 



७४ बरामित्रोद् पस्य समयप्रकाशे- 

लोकेडपि राममन्त्रदक्षारदहिता रामनवमस्यामयुपवसन्तः हदष्ट अपि 
बहुशो इष्टा पव) 

सर्यप्रहे कुरुक्षेत्रे मदादानेः कृतमुहः । 
यत् फट तदवाभ्नोति भ्रीरामनवमीवतात् ॥ 

ईत्यादिवाक्यविहितः काम्यप्रयोगस्तु सवेषां भवति। ननु यथा 
विष्णुपरायगरित्वस्य नित्याधकाराकेध।वन्वयस्तथा कामाधिकारवि 
धावभ्यन्वयोऽसरित्व।तेचेत्, न । खण्डतिथो काम्यप्रयोगस्य निषिद 
त्वात् खण्डतिर्थिनिणयवाक्यानां नित्यप्रयागविधिम।त्रेषत्वात् चत. 
दुन्तगेतस्य विद्युपरायणैरित्येतस्य पदस्य निव्यप्रयोगमत्रान्वयस्यै. 
वोचितत्वात् श्ति। सत्र पारणं तु यदा पृवेविद्धायासुपवासस्तद्ा 
नवमीमतिक्रम्यघ कत्तव्य सामान्यवचनात् दङशाम्यामेव पारणमिति 
विश्चषवचनाच्च । न चान्न राज्रिपारणादिश्रसक्तिः कापि । 

इति रामनवभीनिणयः; । 

आ ् विविनश्युङ्कनवमी दुगानचमी सच महानवमी । तथा च~ 
भविष्ये, 

आहइवयुक्द्युक्कपक्षे तु अष्टमी मुरखसयुता । 
सा महानवमेा नाम जेराक्यष्पि सुदुरंभा ॥ इति । 

मूखग्रदणसुपलक्षणम् । दुगापूजां धक्रम्य ततैव 
वुगापृज्ासु नवमी मूखाद्युक्षत्रयान्विता। 

महती कीर्तिता तस्यां दुगा महि षमर्दिनीम् ॥ 
प्य च उपवास।दिषु अष्टमीविद्धेव प्राह्या। तथाच- 

पश्चपुराण, १९ £ ^ € >~ ९ 
क्राघणी दुगेनवमी दूवा चेव इुताश्नी। 
पूवचिद्धा प्रकन्तव्या शिवरानिबलेदिंनम् ॥ इति । 
न कुयोक्नवर्मी तात | दक्षम्यातु कदाचन, 

ति स्कान्दाच । बलिदनि च नवमी सूुयादयसम्बन्धिनी ब्राह्या । 
घुर्यादेय पर रिक्ता पूर्णा स्याद्परा यदि । 
बलिदान भ्रकच्चेच्यं तत्र देशे शुभावहम् ॥ 
बलिदने कतेऽष्ठम्यां वुत्रभज्ञो भवेन्ुष || 

इति देवैपुराणात् । बदापि तत्र- 
आईवयुक्् शु द्खनवमी मुहचत वा कला यदि। 
खा तिथिः सकला ज्ञेया रक्ष्मीविध्याजयाथभिः।॥ 



दहामीनिणयः । ५५ 

इति सोरपुराणम् ! तदपि बलिदानपरमेवेति । यदपि 
नवम्यामपराह्न तु बलिदान प्ररास्यते। 
दश्चामीं वजजयेत्तञ्न नान्न कायां विचारणा ॥ 

इति नारद्वचनं तच्छुद्धाधिकानेषेधपरपिति मदनरले । भलमतिप्र 
सङ्घेन । विक्तरस्तु नवरात्ननिणंये दष्टव्यः । 

इति नवमीनिणेयः , 

अथ दशभी निर्णायते। 

तस्थां च तिथ्यन्तरवद्धेयोपादेयविभागवचन नास्ति । त्िथ्यन्तरे 

हवि तिथिः कचित् पृर्वविद्धा ग्राह्या क्चिदुत्तराविद्धा दरास्या च तथान 

कञ्चित् नियामकं वचोऽस्ति । तेन दशमी दिनद्वयेऽपि कमकाल्व्या 

1 पू 

पद्य श्नु 

[ष् ॥ 9 चो परा वेच्छया प्राद्या ! 
सम्पूर्णा दशमी ब्राह्या परया पूवयाथकवा । 
युक्ता न दूषिता यस्मात् तिथिः सा सषतामुखरी ॥ 

इति स्कन्दपुराणात् । सम्पूणां कमकाटे विशेषाभ्रवणाददिनद्वयेऽपि । इत. 

रषु पक्षेषु पूवा 
दशमी चेव क्तेव्या सदुगो दिजखनत्तम | । 

इति स्कन्दपुराण पवाक्तत्वादिति । सदुगो-नवमाविद्धा । ननु 

सम्पूर्णा दशमी श्राद्या परया पृक्याथ वा। 

इत्यनेन अभ्यवस्थायां प्राक्षायां विकद्पवर्यवसानात्तस्य चाष्ट 

पदुष्टत्वात् केवरं पुरषेच्छाप्रसलरस्याजुचितत्वाद् व दय कि्िव्। स्थातव्यं 

व्यवस्थापक शाख्जमित्तिचत् , सत्यम् । 

दङ्कपक्चे तिथित्रद्या यस्यामभ्युदितो रविः । 

कृष्णपक्ष तिथिग्राह्या यस्यामस्तामितोरविः॥ 

हति माकण्डयोक्तास्त्येव व्यवस्था । तेन नास्त्यव स्वच्छन्द पुमिच्छा- 

प्रसरः । अत पवोक्तं उ्यतिरकमुखन- 
उदासीने त॒ चासां पुरुषेच्छा नियामेक। । इति | 

पवं सति वानि परविद्धानषधकान- 
नन्दाविद्धातु या पूणो द्वादश्ती मकरे सता। 

गुणा नष्टचन्द्रा च पता वे निष्फराः स्श्रताः॥ 

इति कूमेपुरागे । पणो=द्श्चमी । नन्दा-~एकदश्चा तद्धिद्धा नेष्फलं 

ति गम्यते । 

[1 



८९६ वरामिच्ाद यस्य समयप्रकाश्े- 

प्रतिपत् पञ्चमी भ्रतस्रावित्री वरपूणिमा। 
नवमी दशमी चेव नोपोष्याः परसयुताः॥ 

इत द्यवेवतत, 

नागाचेद्धा तु या षष्ठी हिवविद्धा च लप्तमी। 
द शम्यकाद् शोविद्ध नापोभ्याः स्युः कथञ्न ॥ 

इति शिवरहस्यसेरपुराणादेषु वचनानि तानि ऊष्णपक्चाेषयाण्येव 
न ग्याप्तथादि पक्षविषयाणे । अत्रोपवास्श्र्हणं मुख्यतया सवकम्मां- 
परक्षणमेव युक्तमिति सङ्घपः। 

इति दरर्मासामान्यनिणयः । 

ज्यच्ठराक्कदरामी दादरा । 
| ददाम दुङ्कप्क्चे तु ञप्रेष्ठमसे कुजेष्दनि | 

अवनीण। सरित् स्वगाद्धस्तक्षं सरा यताऽमरा॥ 
हरते दक पापानि तस्मादश्ाहरा स्म्रता । (९) 

दति स्कन्दपुराणात् । अचर यागतचिलष उक्तस्तत्रव- 
ञयेश्ठे मासि सिते पक्षे द्ञम्यां बुघहस्तयोः। 
गरानन्दे भ्यतीपाते कन्याचन्दरे चष रवो ॥ 
द्शयागे नरः स्नात्वा सवपापेः प्रमुच्यते । 
अश्र च यत्रैव योंगवाहुर्यं सेव ग्राह्या । 

मआदिवनदुङ्धद शमी विजयादशमी । तां पक्रम्य पुराणसमुचये-- 
दश्चम्यां च नरेः सम्यक् पूजनीयापराजिता। 
द्शानीं दिशश्माश्ितव्य अपराह्न च यत्नतः ॥ 
क्य च यदय॒त्तरेव श्रवणयुता तदा सेव ब्राह्या । 
उदय दशमी किञ्चित् सम्पूर्भकादशो यदि) 
श्रचणक्षं यदा कारे सा तिथित्विजयामिधा॥ 

(१) दश पापानि च मनुनोक्तानि यथा-- 
पारुष्यमनृतं चेव वै्यूल्यं चापि सवशः । 

भअसम्बद्धप्रलापच्व वाद्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥ 

अदत्तानामुपादानं हिंस्रा चेवाविधानतः । 
पर दारोपस्वा च कायिकं तरिविधं स्मृतम् ॥ 

परद्रन्येष्वमिष्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् । 

वितथाभेनेवदाश्च त्िविधं कमे मानसम् ॥ इति । 



एकानृक्ीनिणंयः। ५७ 

दते कदयपाक्तेः । अन्येषु पक्षेषु नवमी युक्ता म्राह्या । 

या पूणा नवमसक तस्या पूञ्पराजता । 

हते पुराणसमु्यात् । 

इति दरामानिणयः । 
भ क्षे [जि [॥ म 

अथकद्३( सणायते } 

स्वाच सवेकायेषु परयुनेद म्रदा) "ददप दादरायुराः हति 

युरमवाक्षयात् । 

पकादथा न क्तस्य दरामसयुता तरमा! 

पुवावद्धा न कत्तव्या तृताया बप्रस्व चख 

मष्म्यकादशा भूता चस्पकामाथनाान्च्छभः॥ 

हात स्कन्दपुराणमवष्यपुराणयाः पवावद्एध्ातषधाच्च | चतङाङ्ककद्था 

चकश्यकतृकवास्तुपजनऽपराह्नञ्यापिनो ग्राद्ा | 

तथापरा वास्त चर्शमाना चलाध्वार कः । 

अष्यमास्यंश्च उस्रश्च पच्या रङ्खावाचत्रतः॥ 

इति तां प्रकृत्य बरह्मपुराणात् । अषाददद्रेकाददहयादेषु चिष्णुश्यनादि 

कायम् । तत्र - 
ब्रह्मपुराणे, 

पकादद्यां त॒ शुक्कायामाषाढ भगवान् दरिः। 

भुजङ्गशयने शेते तदा क्चीराणवे सदा ॥ 

पकाद्द्यां तु श्रुङ्कायां कात्तक मास्त कशावम् । 

प्रस्तं बोधयद्रात्रो श्रद्धाभाकिसमान्वतः ॥ 

भविष्योक्तरऽपि- 
प्रात्र माद्वपदे माति पकादभ््यां दन सत । 

कटिदानं भवद्धिष्णोमहापातकनाशानम ॥ 

कटिदानम्-अङ्कपरिच्रत्तिकरणप्र् । वरादपुरःणददा तु पतष्वंव मासु 

शुङ्कदादश्शाघु शरायनादकमुककन् 

आषादमासि द्वादश्यां सवराान्तिकर शुभम । 

पतेन विधानेन ज्ञात्वा मे कम कारयत् ॥ 

स पुमान्न प्रणश्येत संसारेषु युगे युगे । 

तथा- 
इयं = द्वादशा राजन्! प्रबोधाय विनिस्मिता। 

मेषा सवलोक्रानां दित्ता शषराएवना ॥ 

की? सम ८ 



५८ वरिाभनोदयस्य सम्रयप्रकाशो- 

तथा देमद्रच्दाहत सविष्येऽपि-- 
दादरयां शुक्¶स्च त् पस्वापावत्तनोत्सवाः। हति । 

न॒ चान्न द्वादशीपदस्य पकादश्ीपररक्षमिति कस्य चिदुक्तियुक्ता। 
तथात्व प्रमाणामावात् टक्षणापन्तश्च । 

प्रतपद्धनदस्याक्ता पवित्रारोपणे त्िथिः। 
ध्रियो देव्या द्धतीया तु तिथीनामुत्तमा स्ता ॥ 
तुनीया स्याद्धवान्यास्तु चतुर्था तस्सुनस्य च । 
पञ्चमी धमपराजस्य तथा षण्न गुहस्य च ॥ 

सप्तमा भास्करस्याक्तः दुगाया अश्म स्म्रता । 
मात्तणां नवमी चव दृष्ामी वासकः स्म्रना॥ 
पकादक्ा ऋ्टष्राणां च द्वारी चक्रपाणनः। 

जयादश्ना ह्यनङ्स्य ताचस्याक्ता चदशा ॥ 

मम चव मुानश्रप्र | पाणमासी नथः स्भ्रता | 
यस्य यस्य दवस्य यक्नक्षत्नं निथश्च या॥ 
तस्य द्वस्य तस्मिस्तु क्यनाचत्तनादिकम् । 

इति मत्स्यपुराणवचनविराधापत्तश्। तस्मात् कालान्तरचिधानमेव 

साधायः। कचन आष।ढकासिकपोणमास्याः स्वापप्रवोधाबुक्तो । 
तथा च- 
भ. प > < ९०. क 

क्षीराभ्धो शष्पयड् आषाद्यां सविक्ञद्धरिः । 
निद्रां त्यजति कात्तिकयां तयोः सम्पूञ्जयेत्खष्ा ॥ 

ब्रह्महत्यादिकं पाप क्षिप्रमेव प्यपाहति। 
आषाढी कात्तिक चाच्र पोणमासती । तत्रैव प्रचुरतरभयागात् । 
आषादढश्ुज्कपक्लान्ते भगवान् मधुखूदनः। 
भोगभाग नजा मायां यागनिद्वां समाप्नुयात् ॥ 
शेनेऽसा चतुरो मासान् यावद्धवति कात्तिक । 
विशिष्ठ न प्रचत्तन्ते तदा यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ 

इति विष्णुधर्मोत्तरे पश्चान्त इति स्पष्टमाभिधानाच । पतनाषाटस्येयः 
माबादी प्काद्द्ी कातिकूस्यय कात्तिकी पकादरीति कत्पतरुभ्याख्या 

नमपास्तम् । तेन पाणेमास्यपि पक्रः कार हति सिद्धम् । विष्णधमोतरे तु 
पकादशीमारभ्य दिनपञ्चक रायनप्रबोधाद्क्तो । 

पकाददयामाषादटस्य शुङ्कपक्षे जनादनम् । 
देवाश्च छषयश्चेव गन्धरवाप्लरसां गणाः ॥ 



एकादशीनिणंये विष्णुश यनकालनिर्णयः। ५९ 

आमेष्टुवान्ति ते गत्वा सततं दिनपञ्चकम् । 
उत्सव चव कुवान्त गतनुत्पसमाक्कटम् ॥ 

ततस्तु चतुय मासान् यागनिद्रामुपाखत । 
सुप्त च तमुपासन्ते ऋषयो ब्ह्मसर्मिताः ॥ 
कत्तिकस्य सत पक्ष तदेव दिनपञ्चकम् : 
विबोधयन्ति दवेश्च गत्वा सन्दर दिवोकसः॥ 
तस्मात्तथव कुर्वत तदापि च मदात्सदम्। 

न चात्र स्वापद्रवोधो एकाददग्ामव दिनचतुषटय तु पृ्तनि कस्य 
चदुक्तयुक्ता । "ततस्तु चतुरा मासान्? दाति `"विचाधयन्ति देवरम्” 
हति ख पञ्चदनस्लाध्याोत्सवानन्तर तयोः कन्तव्यत्तप्रतीनः। नेनेदमपि 
पकं कालान्तरामिति युक्तम् । पत च कालाः हाक्स्यनुलारण यथास्तम्प्र 
दाय च व्यवस्थिताः \ पते च स्वापएपास्त्रन्तेनधचाघाः राज्रसन्प्यादि 
नेषु कायो; । 

निशि स्वापो दिवोत्यानं सन्ध्यायां परश्व्तनम् । 
इति भविष्योक्तेः । 

विष्णुदिवा न स्वापितिन च रात्रः विवुध्यत। 
इति विष्णुषमत्तिराच । पव च “भसत बोधयेद्राजः इति ब्रह्मपुराणं 

र॑ प्रसुत्त दिवा बाचयेदित्तेवं मविप्यवचनेकवाक्भतया व्याखुपयम् ।अ 
न्यथा विकङ्पापत्तः । तदपक्षया च पदयम्मस्य सान्नघानस्यैव बाधो 
चित्यात् । अन्यथा तद्करन पद् चस्मस्याप्यचाच पदस्य सुनरामवाधा, 
पत्तेः पयुदास)च्छेद्।पात्तः । कचन निश स्वाप हत्थास्मन्ननाद्वासा- 
दरान्नावापि प्रबोघमाचरन्ति। तत्त वचनस्य दमाद्यादिक्कलटानिवन्धारत. 
त्वादसमञ्जसखम् । अच्र च द्द्इयां रात्यादिममेषु क्रमेण अनुयधाश्र- 
वणरेवतीनामादिमध्यरवक्लानेषु जायमानेषु प्रस्वापावत्तनोदूबोधाः 
प्रशस्ताः । तथा च~ 
भविष्ये, वा 

मेत्नादयपादे स्वपिर्तह् विष्णुः श्रुते मध्ये परिवरसतमेति। 
पोष्णावसान च घुरारिदन्त। प्रबुध्यत माक्लतचतुषए्रयेन ॥ 
आमाक्रायेषु नाक्षषु नृपते | माघवस्य च। 
द्वादश्यां शुद्धपक्षे च प्रस्वापवत्तेनोतछवाः ॥ 

यद् द्वादयां रात्यादिभागेघु तचन्नक्षज्रभागानामयोगो नक्षत्रमान्र 
स्यैव तु योगस्तदा नक्षत्रमात्रयुक्तर।उधदेमागष्वव शयनादिकं कायम्, 

पाद्यागो यदा न स्यादृक्षणापि तद्ा भवेत् 



६० कीरमिन्नादयदस्म समयप्रकाके- 

हति वरादपुराणषसनावत् । 
विष्णुर्दिवा न स्वपिति न च रात्रो विचुध्यते। 
ढादद्यामृक्चस्योगे पादयोगो न कारणम् ॥ 

इति विष्णुधमंत्तराच । यदा द्वाद्दयां राञ्याद्धिमागषु नक्षच्रमाज्स्याप्य. 
भावस्तदा दादद्मामेव खन्ध्यायां सयनादिक कार्यम् । तथा च- 

वराहपुराण, , ह ह 
घाददयां सन्धिरूपये नश्वन्नःणमसम्मव। 
आभाकाखतपक्द्रु रासनावसनाद्कम् ॥ 

सन्धिखमय हात शद्ायनाद्(वन्वति | सन्षिसमयः; सन्ध्याकालः । हेमा 
सम्मतो ऽप्ययमथः | 

+ @ 

श्य 

हति विष्णुश्षयनकाटः । 

अस्यामेवाषाटश्युञ्धेकाद रयां चातुमास्यवतारम्म उक्ताी-- 
महाभारते, वा धा 

आषादे तु सिते पश्च पकादद्यामुपोषितः। 
खातुमास्यन्रत कुयाद्यत्किञ्चिश्जियतो नरः ॥ 
असम्भवे तुखाकऽपि कच्च्यं ततत् प्रयत्नतः। 

अथकाददोत्रते निणीयते । 
तत्र-~ _ | ॥ 

पक्षे पञ्च चु कत्तम्यसनकार्दयामुपाषणम्। 
हत्यादिनारदीयादिवचने तावत् यत्रापरवास्तश्रवण तन्नाषयामिकाभोज- 

नसङ्कदपो विधीयते । उपवासपद्स्य वत्ति्षपयायस्य सङ्कद्पवाचि. 
प्वस्येष्टत्वात्। यानि तुं बतं नियमो घम्म ््यादिसममिग्यदह्।रवस्ति न. 
युक्तक्षाक्यानि यथा-- 

पकादद्या न भुञ्जीत पक्षयासुभय।रपि। 
वनस्थयतिघम्माभ्यम् 

इत्यार्दानि तत्रापि “नोदयन्तमारदत्यमष्चित'” इस्यादाविध सङ्करं 
पव टश्चणया वेधीयते । यातु तत्र भमोजननेन्डा सा “नहि निन्दा 
निन्दितुं भरवनत्तेव'” इति न्यायन बतस्तुत्यथा न तु स्वतन्त्रनिषवोन्नायि- 
कागौरवात्। _ __ _. . 

न शङ्खेन पेषेत्ताय न खादेत् इ्म्मग्करो । 
पकाद दयां न भुञीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

त्यादौ तु निषेधप्रायप।उात् चतादिपदसमभिव्याहारामावाश्च भो 
अननिषेध पव । त सङ्कत्फखक्षणायां प्रमाणाभावात् । न केकमूलकः 



एकाद्कणतितनिणयः। ६ 

स्पनालाघवायं सोतिवाच्यम् । तस्योत्तरकालनित्वाव् । अन्यथा 
निषादस्थपव्यधिकरणविरोधापत्तः । ( ० &पा० १अधि० १३) अच्र 
माजन स्श्रतिलोकप्रसिद्धोऽभ्यवद।र पव निषिध्यतेनतु सर्वांदननिन्र. 
सिः । अत पव गृहस्थस्य कृष्णक।ददयादो वत माजननिषेघयोः प्राक्तो- 

. उपवासनिषेधे तु किञ्चद्धश्ष्य प्रकल्पयत् । 
इति किञिद्धश्चणविघानम् । न च्ताद्वध्यन्यथानुपपस्यव भुज्ञस्द 

नीयमात्रादनपरतात वाच्यम् । अस्य च वदनस्य रागद्ेषादकतानि- 
राहारग्याचुत्या साथकत्वात् । अयच निषधः कङञ्चमश्चणानेषेधा- 
विकरणन्यायेन नित्य पव । अवं च छष्ण शुक्रे च सर्वान् प्रति 
प्रवत्तेत । वा का 

अष्टवषतघेको मस्या द्ययप्तितेन च पयते । 
ये। भुङ्ख मामके राट विभ्मःरहनि पापञत् । 
समे वध्यश्च दण्ड्यश्च निदास्योदेरातःसमे॥ 

इति नरदेक्तेः, 
गृहस्थो व्रह्मचारर। च आदिताश्चिस्तथेव च । 
पकादद्यां न मुञ्जीत प्रश्चयारुमयारपि ॥ 

हत्यग्निपुराणाच । अक्र चाटवषग्रहणमुपनयनापलक्चषणम् । अश्ची- 
तिप्रदणं च चक्ध्युपररक्षणमिति केचित् । तन्न । प्रमाणाभाषात् । न च- 

गरदस्थो ब्रह्मचारौ च योऽनदनश्च तपश्चरेत् । 
प्राणाञ्चिदोत्रलोपेन अवकामी सवेत सः ॥ 
इति वखनविरोघ ईति वास्यम् । अस्य~- 
एक मचेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ 
उपवष।सेन चकन पादकृच्छ्रः प्रक।{त्तः ॥ 
पतत् त्रगुणित प्राजापत्यम् 

इत्यादि विदितग्राजापत्पानुषछठने त्रगयुण्यसम्पच्ययं स्वस्थाना््राद्ध- 
भ्यायमप्रात्तोपवासखादरा्नद्रस्यथत्वात् । अत एव ५अनदेनेस्तपश्चरेत्” 

इति यावन्तपश्चरणमन शनामभ्वासलाथको वत्तमानकालप्रत्ययः । “प्राणाश्च 
दोश्रलोपेन' इति तु "तेन ्यन्नं क्रियते” इतिषदथवादमात्रम् । भ्राणान्नि. 
दोघं नाम तदू “यद् भक्तं ्रथमम'गच्डत् तद्धामीयम्ः इति विदितो 
भोजनाश्रितो नियमविश्ेषो पनेव्यतया विहितः । न चास्य अघयमूत. 
भोज्ञनामि खोप दाषाय भवात तस्म्द्यवाद्ः । हमादिष्तु ब्रह्मच।- 

रिद स्थयोमेरणान्तिकानश्नङूपतपानिदस्य यामिदं वचनामत्याह । 



[ (ऋ 

६ यारमित्रोद्यस्य सप्रयप्रकाश्े- 

[कष्य 

यद्पि- । 
आद्िताभ्निरनडर्वांदच बह्यचारीचते चयः। 
अदनन्त पव स्यन्ति नेषां सद्धिरनश्नताम् ॥ 

इतेषाट्छ्यायनववन तत् भाजनामाक्डचक्त्याध्ययना्रेदात्रादि- 
छोपप्रसक्त त्रच्यथम् । नैषां सद्धरनदनतामितिहतुवन्निगदात् । 
अश्चिदोत्रादेः श्रौतत्वेन स्मात्तमोजननिच्रत्तिवाधीो चित्यात् । एव चाभि 
हो त्रा्यविराधन नित्यापवा्रावेध्रः प्रवत्तते । काम्यस्तु श्रोतस्यापि 
निन्यास्नटोताद् बाधक पव प्रमाणवलाबल्ाड्पेक्या प्रमेयचलावलखत्वस्य 
उयायस्त्वात् । काम्येन तु श्रातन काम्यस्मात्तनिलृत्तिरिषैव श्रो।तत्वेन 
बर्छ(यस्त्वााधक्यात् । पतेन नित्यस्य क्षम्यस्य स्मात्तापवालस्य श्रो 
तना{प्रहाजादिना निच्रत्तारति यत् केश्िवुक्त तन्निरस्तम् । इत्यलं प्रस. 
क्तानुप्रसक्तन । तस्मान्निषय पक्षदवऽपि सव्रषामाविकारः । वतेतुनि 
त्वप्रयोगे युद स्थघ्यातिरिक्तानां पश्चद्षऽप्याधिकारः । गृहस्थस्य तुद्य 
क्र पक्चगत पव । ॥  ., 

पकाद्द्या न मुज्ञात पक्षयारूययारपे। 

वनस्थयतघम्म।ऽर ्युज्कामव सदा गरहौ ॥ 
दति दवलाक्तः ॥ 

पक।दद्यां न मुञ्जात पक्षयोरुमयारपि । 
ब्रह्मचारा च नार्! च दुङ्कामव खदा गृह ॥ 

इति भविष्यत्तरोक्तश्चं । 
यथा ड्ुद्खा तथा कृष्णा दाद्रामे खदा प्रिया 
द्यङ्का रहस्यः कत्तभ्या भोगक्तन्तनवद्धिनीं ॥ 
मुमुष्चुभिस्तथा ष्णा तेन तेनोपदधिता । 

हति मविष्यपुराणन् । यानि तु- 
यथा द्ुङ्का तथा ष्णा विषो नास्ति कश्चन ¦ 

इत्यादि सामान्यव चनानि तानि गरदस्थातेरे्तविष्ध उपस. 
हन्तव्यानि । पव च सामान्यवचनेन गुदस्थ प्रति उपवासाधात्तः 

दङ्कामेव खदा गरहीत्यनन गृदस्थं प्रति दुङ्धापवासविधिररेति के 
चित् । अन्ये तु पवकारेण “न चतुखिओांदेति बूयात बड्ति. 

शतिरित्येव ब्रूयात्, ( अ०९ पा० ४ अआधि० २) इतिवत् विधिः 

क्तिभ्रतिबन्धाद्वाकयमेहापत्तश्च गृहस्थ प्रति दुङ्घोपवासविष्यस- 
म्मवादस्यस्य च ।वधरमावाद् वाद् त्वानुपपत्तने सामन्नमयैकाददयु. 

पवासविर्ध(नां वनस्थर्यार्तावषयत्वेनोपल्लद्।रः; कन्तु यत्त ष्णम 



एकाद शीवतनिणयः। ६१ 

प्युपवसेत्तद्वनस्थो यतिश्चर्येच तदन्तगेतङृप्णोपवासम्यैव । वचसा 
मरान्यविधित पव गहस्थस्य श्युङ्कामान्नप्रापतिः शुङ्खामवेत्यनुवाद इत्या. 
हः । अपेर तु सामान्यवचनभ्य प्व गृहस्थ प्रत्यपि उपवासप्रातेः परि. 
सङ्कम्धाथ श्ुङ्कामेवति वचनम् “अन्न दयचावपन््यत पएवोद्ध्पान्त” इति. 

. कदित्याहुः । सवेथा तावद् गृहस्थस्य शङ्केवति सिद्धम । यत्त॒-- 

लङक्रान्त्यामुपवासं च ऊष्णकाद् हिवासर । 
चन्द्रसूयग्रह चव न क्ुयात् पृच्रचन् गृही ॥ 

शस्यादि छष्णैकाददयुपवासरानचघकः वचन तद् गृहस्थसामाभ्यषु- 
रस्कारण रुष्णानिषध सस्याप पुच्रवद्गृहम्थस्य दोषाधक्यक्ञापनाथ- 
मिति माधवादयः । तन्न । स्तामान्याचच्रगरहम्थस्यानारक्त प्रस्युएनहनत्वात् 
शाङ्घापव सदा गरदीत्यम्यस गर्हस्थ प्रान दुक्तावधानाथण्वनायुकादत्वन 
वा साथक्यात पारमङ्खन्धापक्नस्य च वाकयमडनायुक्तत्वात् शुहस्थं 
प्रति कष्णापवालाप्राक्रानप्रध्ासम्भवात पुत्रवद्गरहस्थं प्रति “करष्णका- 
दकिवासर"हतवसनस्य टोषाधयिक्यख्यापनाथन्वायोगात् । वचनं तु- 

कायना गाध्नोमध्ये या क्रष्णकादन्ा मवत् । 
सवापाष्या गहस्थन नान्या कष्णा कदाचन ॥ 

इति वचनन गहस्थं प्रनि हायनोावाधनामध्यव्तिन्याः कृष्णाया 
धिह तत्वात्तत्न पुत्रवद् गृदस्थं प्रति पयुदासाथामाति दमद्विप्रभ्रुतयः। 
इद् च वेष्णवव्यानरिक्तपरम् । 

नित्य भक्तिसमाय्कनर विष्णु परायणे; । 
पक पक्ष च कत्तध्यमकादष्यामुपाषणम् ॥ हति । 

तथा, 
यथा ह्ुङ्घा तथा कृष्णा यथा कृष्णा तथेतरा । 
त॒स्य ऽनुमन्यत यस्तुसवे वेष्णव उस्यत ॥ 

ति नारदोयतप्वसागरवचनाभ्यां तस्य सवरृष्णोपवासप्रतीतः । पकं 
काम्येकादरावितं पक्षद्वये सवैः कायम 

पु्वांश्च यृहस्थशच वन्धुयुक्तस्तंथव च। 
उभयोः पश्चयोः काम्य तत कुयान् वेष्णवम् ॥ 

इति देमाद्रयुदाहतव चनात् । यत्तु- 
रविवारऽकस ङ्कान्त्यामेकाद दयां सितेतरे । 
पारणं चोपवासं च न कुयात् पुत्रवान् गृहो ॥ 

इ्यादिवचनेर्निषेयेन पयुदासन चा रविवारादालुपवासानेदाचेः 
सा तत्प्रयुक्तोपवाखस्य न तु तदधषिकरणकस्येकादश्युपवासस्यापि। 



क वीरामित्रोद्थस्य समथप्रकशेः 

ताक्नामत्तापव।सस्य निषेध्ोऽयमुद्षहतः। 

्रयुक्तयन्तरयुक्तस्थ न विधिर्न निषेधनम् ॥ 
इति जमिीनवचनात । अत पव-- 

अरगुभावुद्ठिनोपेता सूरय॑खङ्क्रान्तिसंयुता । 
पकाद्शी सदोापोध्या पुत्रपोत्नप्रवधिनी ॥ 

इति विष्णुरम्ेत्तरमपि सङ्गच्छत । रविवाराङ्प्रयुक्त उपवासश्च 
सवर्तनाकः-- 

अमावास्या द्ादशी च सङ्क्रान्तिश्च विशेषतः| 
पताः प्ररास्तास्निथया भानुवारम्तभैवच ॥ 
अन्न खान जपा होमा देवतानां च पूजनम् । 
उपवासस्तथा द्ानमश्क पाचनं स्मृनम् ॥ इति, 

पारण चोपवासं चत्यञ्ञ समाप्तिपयायपारणपदसमभिष्यादा 
रादुपवासरपदमुपवासोपक्रमपरम् । तनोपवासवतं राववारादौो पुत्रव 
दगृ्टस्थातिरिक्तः कुयोदित्येव सात्पयाथः। नतु तक्निमित्तपारणाया 
अपि पृथङनिषघः। रविवारादिप्रयुक्तपारणया अभावात् । न च- 

सप्त वारानुपोष्येव सक्चषधा पस्षयतन्द्रियः । 
सप्तजन्भरूतात्परापात्तश्षणादेव भुख्यते ॥ 

इतिवचनविदितश्चानिवारप्रयुक्तोपवासरपारणाया रविवारनिमित्तता । 
तथा, 

नित्य द्योरयनयार्नित्यं शिषुवताद्याः। 
चन्द्राकयाग्रहणयेव्यतापतिषु पचस ॥ 
अदहाराजाष्रेतः स्नान श्राद्धं दान तथा जपम्। 
यः करोति प्रसन्नात्मा तस्य स्यादक्षयं चतत् ॥ 

इति सङ्क्रान्तिपृवदिवसविहितापवासखरपारणायाश्च सङ्क्रान्तिनिमि. 
सतेति वाच्यम् । परेऽ्टनितु पारयेदित्यादिवचनादुत्तरदिनस्वेन रषिः 
वारादेरधिकरणत्व न तु त्प्रयुक्ता पास्णा । रविवारे पारयेदिव्याद्वच- 
नामावात् । रऊष्टेकादर्शीप्रयुक्तपारणायास्तु दशम्युपवासलविध्य- 
द्देनन कथमप्यसम्भवाच्च नच तर्हिं तद्ाधिकरणकपारणाया पव 
निषेधः अत पव तन्निमित्तो पचासस्येल्युपवासमात्रत्रहणामिति वाच्यम् 
द्ाददयां रविवारे पक।दरीपारणामावप्रसङ्खात्। तस्माद् यथोक्तेव 
व्याख्या युक्तति । यक्पि च~ 

व्यतीपात कृते श्रद्धे पुत्री नोपवलेद्गृद्दी । 



श्राखादेन एकादृश्ीत्रतनिणयः। ६५ 

इतिच चनेन भ्राद्धदिने उपवासनिषेधनं तत् पकादक्षीभ्यतिरिक्त- 
विषय पव । 

उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिक भवेत् । 
उपवासं तदा कुयादाघ्राय पितृसतवेतम् ॥ 

हति बृद्धयाक्नवत्क्योक्तेः । 

यस्मिन् दिने पितुः धद्धं मातुकबाथ भवेदृगुह |, 
तस्मिन्नेव दिने वात ! भवेदेकादश्ी नतम् ॥ 
अन्यद्कापि बतं स्कन्द ! तवा कायं च तच्छृणु 
न प्यते यथा घ्नद्धं तूपवासोऽथवा गुह ! ॥ 
इति बिप्रतिपन्नऽथ उपायः परमो मतः। 
दा हिताय सर्वंषां नराणां शिखवादन |॥ 
श्रद्धदिन समासाद्य उपवासो यदा भवत्) 
तद् कृत्वातुवे श्रद्ध भुक्तशेषं च यदू भवेत्॥ 
तत्सखवे दक्षिण पाणो गरदीत्वान्न शिखध्वज |। 
अवलिघ्रदननाथ तन श्राद्धं रिखिध्वज || 
पितृणां तृत्तिदं जात चतभङ्खा न विद्यते ॥ 

इति स्कन्दपुरणेक्तश्च । यदपि च- 

पत्यौ जीवति या नारी उपवास बत चरेत् । 
आयुष्य हरते भन्तूनरक चव गच्छति ॥ 

शति वचनं तदपि म्रननुश्चावेषयम् । 
भाया भक्तमेतनेव चतादीन्याचेरत् सद। ॥ 

इति कात्यायनोक्तेः । 

नार खद्वननुश्चाता मन्ना पित्रा सतन वा। 
निष्फर तु भवत्तस्या यत् करोति वतादिकम् ॥ 

शति माकंण्डेयपुराणाश्च । अत्र पिच्नादिग्रहण मञ्लन्निधानाेषयं चि- 
धवाविषयच नखी स्वातर्यमहतीति वचनात् । पतक विधया 
पक्चद्वयऽपि कायम् । 

पकाददहया विना रण्डा यततिश्च सखुम्ामते ! । 
पच्यते ह्यन्धतामिस्रे यावद्ाभूतसम्द्रुवम् ॥ 

इति वचने रण्ड।(यातिसममिव्याहारात् । प्व च सघ्वाया गृहस्थ 
बरदुक्टायामवा यकार इत्यनवद्यम् । 

त्री° समर 



2६ यारामन्नरादयस्य सम्रयप्रक्- 

| | अथ व्रत एकादशीद्रेधं निर्णीयते । 

साच द्विविधा सम्पूण विद्धा च। तत्र उदयात् प्राङ्मुहचद्यमाः 
रभ्य प्रव्रत्तायाः पुनः सुयांदयपयेन्त सत्वे सभ्पूण। । 

आदित्यादयवेखायाः प्राङ्मुहू त्द्यान्विता । 
पकादश्ी तु सम्पूण विद्धान्या परिकीत्तिता॥ 

हतिभविष्यवुराणात् । अनत प-- 

प्रतिपत्प्रभलयः सवा उदयादेदयाद्रषेः। 
सम्पूण हति विख्याता हारवासरवजिताः॥ 

दति स्कन्दपुगणे सामान्यत उक्तस्य सम्पृणत्वस्य हरिवासरपयये. 
कादद््यां पयुदासः छनः । यत्र च यत् सामान्यतः सिद्ध इउदयादारभ्य 
परबृत्तत्व उदयपयन्तं च सरवामति दयममिहतं सम्पृणेश्व तन्मध्ये 
पृवमव पकादर्णां पय्परुदम्यने नात्तरमपि भविष्येकवाक्यत्वात् । तन अ. 
रुणादयमारभ्य पुनः सुर्योदयपर्यन्तं सत्व पव पकादश्ची सम्पूर्णेति 
सिद्धम् ' यत्त, 

आदित्योद यक्षटाय्ा आरभ्य षष्टिनाडिका। 
सम्पूर्णंकादरती नाम 

इतिचचन तदनुकस्पभूनसम्पृणत्वाविधःयकमिति तक्ष्यते । विदा 
तु दशम्या असरूणादयम्परो सति। या तुकूत्ल्ा अरुणोदयञ्यापिनी 
दितीयसूय्यादयादव्रगेक समाप्तासान विद्धान सम्पूण कन्तु ख. 
ण्डमात्रम् । तस्मादुदधद्वाक् मुहत्तद्ववान्विता सम्पूर्णेति युक्तम्। यत्त 

असर्णादयकार तु देश्ागन्था मवेद् यददि। 

इव्याद् वचनेषु अरुणोदयपदं तदपि मुहु ेद्धयपरमेव । 
यत्त बरहमवेवततं-- _ 1 

चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय इष्यते । 
तथा- [ता „ हि 

अरूुणोदयवेघः स्यात् सद्धं तु घरिकाज्यम्। इति। 
 अच्ापि मुहत्तदयोपलक्षणम् । पकमरुलकरपनाराघवात् । अयं चा. 
णोदयवधो वैष्णवान् प्रत्येव । 

दश्शमीवेधसलरयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः। 
नेवापोष्यं वेष्णवेन तद्धि नेकादशीवतम् ॥ 

दति गार्डक्तेः । यस्त 

सूयादयस्पुशाप्येषा दशस्या गर्हिता सदा 
इति सूयाद यवेघव चनं तद्वेष्णघातिरिक्रविषयं परिशेषात् शति 



ॐ । 
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माधवादयः । काचत्त असरुणोदयतव धाऽपि सचवस्राध्रारणः;। वेधखामान्य. 
वचनात् । वेष्णवग्र्हण तु अरूणादयवेधस्य वैष्णवान् प्रति अरूणादयः 
वेध पवेति नियमाथेम्। प्व च सामान्यप्राततं वेधद्वग्रमपि वेष्णवेतरान् 
प्राति भ्रवत्तेते । तच्न।रुणोद यवधक्ष्नाचत् काञ्मबतविषयः। 

उदयात् प्राक् जिघरिक।व्यापिन्येकाद्शी यदि । 
सन्दिग्वेकाद्क्षी नाम त्याज्या वै घर्म्मकाह्खिभः ॥ 
पुञ्नराज्यसमद्धययं द्वाददयामुपत्रासयेत् । 
त्न क्रतुश्च पुण्य जयोददयां तु पारणम् ॥ 

हतिगारुडोक्तः । न चेतद् वैष्णवान् प्रत्यवा।पदहियत्तामितिवाख्यम्। 
तेषां भनैवो पोष्य ?श्त्यनेनापवाखसलामान्यनिववात् । प्काद् रोीवृद्धो दाद. 
शीब्द्धो स्वेषां निस्योपवासविषयोऽपि सः। 

पकादररी दिशा युक्ता वधमान विवजयेत्। 
क्षयमागस्थत सामे कुःवात दशमायुतम् ॥ 

इ तिभविष्योक्तेः । सामनपकद्दी । 

दक्षामीशेषसंयुक्ता उपोष्येकादशी तद्।। 
यदा न स्यात् जयोददयां मुहूत द्वादशी तिथः ॥ 

इतिविष्णुरहस्याक्तेः । अत्र यदा न स्यादित्युक्तेयदि स्याचदा दशमी. 
विद्धा न का्येत्यथादुक्तं भवात । एकादद्या दद्या वा विष्यमवे तु 
अखणेद्यवेघा न प्रवत्तत किन्तु सूयदयत्रेध पव! अन्यथ सूयादयः 

वेधानथकयापत्तः। तथा च वृद्यमवे अरुणादयावद्धव शुद्धा । सूया. 
द्यक्धे तु इद्भव उच्तरेव । 

कुयादलामे संयुक्ता नालभेऽपि प्रवाश्नीम् । 
इतिवचनात् । संयुक्ताअसरुणदय विद्धा । प्रवरिनीरकुयादयविद्धत्या, 

हुः । सवेथाखुणाद्यविद्धा वेर्णवेः सवद् त्याजपरत्यविवादम् । शयुद्धाप्ये. 
क।द्दया द्वादश्या वा वृद्धो त्याञ्या। 

सम्पूणीकादशी यज द्वददयां ब्द्धिगामिनी। 
द्ादद्यां लङ्घन कायं जयादद्यां च पारणम् ॥ 

दति नारदोक्तेः । सम्पूणा-- 
उदयलत्प्राक् यद् विप्र | मुहुचदयखंयुता। 

इति परि भाविता । द्वाद शीमाजब्रद्धो त॒ सम्पृणा प्रक्रम्य व्याः 

पकादसी यदा दुता परतो दादक्षी भवेद् । 
उपोष्या दादी तत्र यदीच्छेत् परस्मा गतिम् ॥ इति। 

न चेतरस्मात्तेविषयमिति वाच्यम् । तेषामीदरे विषये युद्धाय" 



६८ वीरमिच्रोदयस्थ समयप्रकाले- 

मेवोपवासविधानक्ष्य वक्ष्यमाणत्वात् । वेष्णवस्तु विष्णुमन््रदीक्षावान् । 
वेखानसाद्यागमोक्तदीक्षां प्राक्षा हि कैष्णवः। 

इत्याद्युक्तः । पव च वेस्णवस्य पुत्रादयाऽवेष्णवाश्चेष्न तान् प्रत्यय 

निणेय ईति ध्येयम् । अत्रच विद्ध(निषधः सयोग पथक्त्वन्यायेन बता 
थः पुरूषाथंश्च । बताथेता तावत् प्रकरणात् । पुरूषाथता तु- 

दशमीदोषक्युक्ता गान्धाया समुपोषिता । 
तस्याः पुत्रशत नष्ट तस्मात्तां परिवजयत् ॥ 
दृ ्राम्यजुगता यत्र तिथिरकादशी भवेत् । 
तश्रापव्यविनाशः स्यात् परेच्य नरक जेत् ॥ 

इत्यादिना पृरुषगतानिष्टस्मरणात् । 
जम्भस्यय पुरा दत्ता दशर्म्येषसयुता। 
इपोष्य तां प्रमादेन प्रायश्चित्त चरेदद्रजः॥ 
कच्छपाद् नरश्यीत्वागां च दयात् सवट्सिकाम् । 

सुबणस्याद्धकं देय निटद्राणखमन्वितम्॥ 
इतिप्रायधित्तविधानाश्चति कचित् । तत्वं तु “अङ्घे फलश्रुतिरथै 

वाद्” इति भ्यायेन क्रत्वथनिषेधयःतिक्रमे नरक(दिश्रवणं निन्दाथवाद 

पव । प्रायश्चित्तमपि अनारम्याधीतमापि अयिकारपड्युन्ययनोच्तरदिन- 
क्रियमाणवबताथमेवाभ्युदितेष्टिवदितियुक्तमिलयलं प्रलक्तानुप्रसक्त्या। 

^+ ($ ^ 

इति वेष्णवान् भ्रत्येकदयीनिणयः। 

अथ स्माक्तान् प्रति । 

तश्र श्ुद्धामेदेन दिविघापि एकादशी प्रत्येकं नवविधा । 
श्या विद्धा तथा चेधा भिन्ना न्यूनसमाधिकेः। 
त्रिधेकेकः। पुनरभिन्ना दाद इयूनसमाधिकेः ॥ 

इतिवचनात् । अज्र स्यूनसरमेत्यादौ मावप्रचानो निदं शः । द्वितीय. 
्योद्याभ्यवहि तप्राकक्षणे समाप्ता सम। ततोऽवोक्लमाक्ता न्यूना उद्योत्त 
रभाविनी अधिका । अत्न च विद्धा सकटमते सूर्योदयवेधेनेव । अस 
णोवयवेधमादा ष्टादश्चभेदासम्मवात् । तावदृध्रासच्रय्यारसम्भवात् , 
ते च शुदन्यूनन्यूनद्वादशिका १ शुद्धन्युनसमद्वादशिका२ शुद्धन्यूना- 
धिकद्ादशिका ३ शुद्ध सलमन्यूनद्वादाशिका ७ शुद्धलमस्रमद्वादशिका ५ 
श्यु ड समाधिकद्वादाशिका ह शुद्धाधिकभ्यूनद्रादश्िका ७ श्ुद्धाधिकस 
मद्भाद्शिका < श्ुद्धाधिका घिकद्वादश्िका २ पव वेद्ायामपत्यष्टा$्- 
दा मेदाः । तच्र निणेयसद्धाहकदलोको प्राच्यनिबन्धेषु -- 



४ ~~ | स्मातकादश्ीबतनिणेयः | १९ 

आया षट्सु पूवव उयचस्थानन्तरद्टये । 
गहमेधयतीनां स्यान्नवम्यां स्यात् परेऽहनि ॥ 
विद्धात्रये तु पृच। स्याद्यवस्थानन्तरद्वये । 
अपरऽदनि शेषाः स्युः सप्तमी तु भ्यवस्थया ॥ इति । 

माधवस्त्वष्टा मदानाह--डुद्धानाघिकानधिकद्वादशिका १ द्ुदनध्ि 
काधिकद्वादारेका २ शुद्धाधिकाधेकद्ादशिका ३ शुद्धाधिक्ानयिकः 
दादायका ४ पव वद्धापि। उमयथापे नणयः समान पव अनाघेक्क. 
त्वस्य साम्येन क्षयेण च सम्भवात् । तत्र रथे पक्चे सन्देह पव नास्ति, 
द्वितीये $प्याध्ेव । 

श्रुद्धा यवा समा दीना समा हौनाधिकान्तरा। 
पकाद् शीमुपवसन्न शुद्धां वेष्णवीमाप ॥ 

शतिस्कान्दोक्तः । श्ुद्धेकादशरी शुद्धा सतीत्यर्थः । समा दीनावा अ. 
नधिकोातियावत् ¦ उत्तरानवेष्णवी च द्धादरी । याने तु- 

पकादक्षीा भवत् प्रणो परत द्वादशी यदि। 
तदा ह्यकादशीं त्यक्त्वा द्वादशी समुपेषयेत् ॥ 

श्त्यादिव चनानि तान्येकादङद्या अप्याधिक्ये योज्यानि, 
पृ्णाप्येकादक्षी स्याज्पा बद्धत द्वितय यदि। 

दति वाक्यान्तरेकवाकयत्वात् , वेष्णवात्रषया(णि वा तषां द्वादशी. 
मात्रबुख्धो परद्यरुपवासस्य साधितत्वात् । अनन्तभ्माधवादानामन्र चिः 

वाद् पव । देमादरष्तु अस्मिन् द्वितीये पक्षे श्चुदधेकाद दयु पवास विधायकानां 
वचनानां गरदस्थविषयकत्व शुदधद्वादर्युपवास्रविधायकानां तुं यतिः 
विषयत्वम् । 

सम्पूर्णकादरी यत्र द्वादशी च परेऽदनि। 
तत्रापोष्य। द्वादशो स्याद् क्राददय।मेव पारणम् ॥ 
गभ विक्षतं जन्तुर्त्याद भगवान् हरिः 

दति वचनात् । अन्न गनं विशत जन्तुरित्यतो यतिप्रतीतरि 
त्याह । अच्राथं स्प्टमुखव चनं पृरथ्वीचन्द्ोदये नारदयनाम्ना छिज्ेतम् । 

सम्पू्ीकादशी शुद्धा दादद्यां नैव किञ्चन । 
व्रादश्ची च त्रयोददयामरिति तत्र कथं भवेत् ॥ 
पूवा गृहस्थः काया स्यदु्तरा यतिभिस्तथा। इति। 

तुतीयपक्चे वु सक्षषां परव । 
सम्पूर्णीकादशी यत्न प्रभते पुनरेव सा। 
सर्वरेवात्तरा कार्या परता इदश्ची यदा ॥ 



७० दौरमिन्नादयस्यं समयप्रकाहो- 

इति नार्क्तः । चतुथपक्चेतु गहयतिमेदेन व्यस्था। 
प्रथमऽहनि सम्पूणा भ्याप्याहदाराअ्रमास्थिता। 
द्वादश्यां च तथा तात | दयते पुनरेव सा॥ 

पवा काया यहस्थेश्च यातमिश्चोत्तरा विभो |। 
शति नारदक्तः। यतिग्रहण गराहाभिन्नापरक्षणम्। जघन्ये क्षणाया. 

न्याय्यत्वात् । सम्पूणा व्रकम्य- 
पुनः प्रभातसमये घरिकैका। यद् भवेत् । 
तज्राोपवासो विहिता वनस्थस्य यतस्तथा ॥ 
विघवायश्च तत्रव परता ददश्ची न चत्। 

इतिवचनाश्च । विधवायाक्षात चकारात् विधुरग्रहणम । पकाङ्कवि 
करत्वसाम्यात् । कचित्तु गहस्थयातित्रहणं सकामनिष्कामोपलक्षणम् । 

सम्पू्कादर्यं। यत्र प्रभाते पुनरेव सा । 
पुवामुपवसरेत् कमा निष्कामस्तृत्तरां धलत् ॥ 

इति माकण्डयेक्तः । न च प्रागुदष््तवचनानुलारात् सकामनिष्का- 
भमपन् गृहियातेपरमास्त्वति वाच्यम् । 

निष्कामस्तु ग्रही कुयादुसेरेकादरी सदा। 
प्रातमवतु वामावा दाद्शी च दजाचम |॥ 

हति सर्न्दपुरणे ग्राहणाऽपि निष्करामस्यात्तरत्रोपवासवेधानादित्या 
हुः । विष्णुप्रीतिकामनायां तु एताहइये विषय दिनद्धयेऽप्युपवासः कायः 

सम्पू्णैकादर। यत्र प्रमाने पुनरेवसा। 
श्रयोदशी उषः, कट उपोष्या ता का मवे्॥ 
उपोष्य दे तिथी तत्र विष्णुभीणनतत्परेः । 

इति स्कन्दपुगणोक्तेः । केचिन्न द्र उपोष्य इत्यनन नेकस्योपवासस्य आनु. 
स्या विधान किन्तु कादचत्पूवां कैश्चदुत्तरोति तिथिद्धषापाष्यत्वध्रातिपा- 
नपर पृर्वैकवाक्यत्वादित्याह्ुः। यातु वेद्धानाधक।नाधिकद्धादश्चिका 
तस्यां विद्धेवापाष्या । 

यदि देवात्तु खसिद्यदेकादद्यां तिथिश्रयम् ¦ 
तेच क्रतुश्चत पुण्य द्ाद्श्ीपारणं भवत् ॥ 

इति नारदोक्त । न ध व ॥ 
पकादश्षी न लभ्यते द्वाददी सकला मवत्। 
उपोष्या दृश्मीविद्ध। ऋषिरदारुकःऽतरवीत् ॥ 

इति ऋष्ण्दृज्ञकेश्च । अत्र च विद्धाया अनाधिकय साम्येन क्षयेण 
खे भवति । तत्न क्षयेण तस्मिन पुत्रवद् गराहेभेन्तेः स्ववर्विद्धेवोपोष्था । 
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पकादक्षीक्चषयदिन उपवासं करोति यः। 
तस्य पुत्रा चिनदयान्त मघायां पिण्डदो यथा॥ 
इस्यादिवचने प॒त्रवतामुपवासपय्युदासात् । पव च- 
पकादश्ची दिश्ाचविद्धा पस्तोऽपि न वद्धते। 
यतिभिगयेहिभिश्चव सैवोपोष्या क्षये तिथिः ॥ 

दति पन्ने गराहेपद् प्रत्रवद्धिश्नग्रहिपर द्रष्टव्यम् । तेषांतु द्वाददयामेव 
दिनक्षय तु रूम्प्रापते नोपोष्या दशमीयुता। 
उपेष्या द्वादशी छयुद्धा त्रयेददभ्यां च पारणम् ॥ 

इति भविष्यरक्तः । अत्रच वदेनक्षप विद्धानित्रघस्य पुज्रवादिषयत्वात् 
द्वादइयुपवासोऽपि तद्धिग्य पवेति ध्येयम् । खाम्यन अनाधिक्षये तु पज 
चवत्तामाप पूचन्नच “देनक्षयः' इत्यादिना क्षय पवता वद्धापक्राल्पयुं 
दासात् । अत पव- 

पकाददा कलाप्येका परतानवच वद्धंते । 
गृहिभिः पज्वाद्धश् तिद्धापोष्या तदा तिथिः॥ 

इति देम्रयुदाहतं भगिप्यपुराणवचन सङ्गच्छते । अत्र चुद्धिनिषेधात् 
साम्यप्रतीतिः । यत्तीनां तु साम्यनानाघक्ये परेव । 

दशामामिध्िता पृची पृणाच द्वादशी परा। 
दद्ध द्वादशी राजन्नुपोष्या मोक्षकाह्भभिः 

दते विष्णुरदस्याक्तः । क्षवणानाच्क्य तु वूचव “याताभगरादामश्च" 

इति पाद्माचुस्ारात् ! यन्त- 
दिनपयक्षऽपि शुद्धेव द्वादशी मोक्षकाङ्किभिः। 
उपेभ्या दश्चर्माविद्धा नापोष्येकादशीो सदा ॥ 

दति सुमन्दुवचन तत् क्चयराब्देन वृद्यमावलक्चषणया साम्यपरमेष 
उ्यास्येयम् । अन्यथा पाद्यस्य नि्विषयत्वापत्तः। न चेतद्रचनानुरोधात् 
पाद्मस्येव छक्षणया साम्यपरत्वमास्त्विति वाच्यम् । क्षय पर। साम्येषू. 
्वव्यनोचिव्यापत्तेः । मदनरत्नस्तु साम्ये क्षये च यतीनां परेव पर्वोदाहतः 
सुमन्तुविष्णुरदस्यवचनाभ्याम् । पन्न यतिग्रहणं ठु नियमपयोययतियुक्ता- 

मुमुश्चुनेणिक वद्य चारिवानप्रस्थपरामत्याह । यन्त॒ तिधथितत्वाद।- 

कुःयादटखाभम सयुक्त नालखामशभ्प परचाशनम्। 

इति कूम्मपुराणवखनानच्न कद्ाचद्पि 1वद्धापवासाकवाचस्त्युककम् | त. 

दलत्। अस्य वचनस्याचार्यचूडामणि्रभरूतिभिर्चदाहतत्वेन निम्मुलत्वात् 
समूटत्व चामुमुश्चाचष्यत्वनापपात्तः । अन्यथा 

अविद्धानि निविद्धेश्येन्न कभ्यन्ते देनान तु) 



७२ वारामन्रादयस्य सम्रयप्रकाश- 

मुहटत्तंः पञ्चभिर्बिद्धा प्राद्येतैकादश्ची तिथिः॥ 
इति सू्ादयविद्धाप्रतिप्रसवाथकस्य ऋऋष्यरस्तवचनस्याचायच्चूडा- 

मणिपरभ्रातिमिरपि उदाहतस्यानथक्यापत्तेः। यातु विद्ध(नपिकाधिक- 
द्ादशिका सा परव । 

पकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत्। 
छपाप्या द्वादशी श्युद्धा यद्च्छस्परम पदम् ॥ 

इति ब्र्मववत्तोक्तः । गं) डास्तु-- 
पक्चहानौ स्थिते सोमे लङ्कयेदुदशर्मायु ताम् । 

इत्यु राद्ध पाडत्वा श्ुङ्कपक्षे द रमीविद्धा त्याज्या छृष्णपक्चितु द. 
शमी वेद्धा ्राद्यत्याहूुः । तज्रद वक्तव्यम् । कमत विद्धानिषेधः शुङ्घपक्ष 
पवेति विधायते कि वा विद्धाविचिः कृष्णपन्त पवेति । अगे ईष्णपक्ष 
पकाद् शी द्वाददयाच्ेद्धावपि विद्धाकत्तव्यतापात्तः । द्वितीये तु डुङ्कपक्ष 
तद नांधरक्येऽंपे त्यागापात्तः । न चष्टापरत्तिस्तबामप्यसम्मतत्वात् । 
यत्त मदनरत्ने -- 

सर्वञकदद्री। काया दद्षमौमिश्िता नरेः। 
प्रातभवतु चामा वा यतो नित्यमपोष्रणम् ॥ 

इति वचन प्रातस्रयोदहीदिने दादरी भत् वामा वेति व्याख्या 
य उयोदश्यां दादरीसखस्वऽपि विद्धायामेवोपवासर इत्युक्तम् । तदयु. 
कम । पकादरी यदा टुपेव्यादयुदाहतवचनाेराधापत्तः। प्रातःपदेन 
तृतीयध्रातःकाटानुपस्थितश्च । ष्चनस्य त्वयमथः। दश्चमीवेषे प्रातः 

सङ्कदपकाले एकादशी भवतुवामा वा सवंथोपवासः कत्तव्य पवति। 
वस्तुतस्तु देमाय्दो "द्वादशमिता नरः इव्यव वाकयस॒दाहयतमिति न 
कराश्चदृहाषः। यातु चिद्धाघ्ेकायिकद्व(दश्िदा सा स्वर्षां परेव वि. 
दानिषेचवाक्यानां निर दुःश तद्व प्रत॒त्तः । या तु विद्धाचेकरानाधिक- 
द्वादशिका सा स्वरपि परेवापोाष्या। 

द्वादशीमिकितः काय सवञकादङ्शी तिथेः। 
दादशी च उयोद्द्यां विद्यत यदि वानवा॥ 

इति पाश्मोक्तः । 
पकादकश्षी दादरी च राडकेष उयादश्ी। 
तञ क्रतुशतं पुण्यं उयोदद्यां च प्रारणम् ॥ 

इति कृम्तशव । आस्प्रश्य क्षयण द्वादद््ा अनाधिक्ये कभीक्तः पुञ- 
वद् गृहस्थेन।पवासः कायः । 

पकादशी ददश च राञ्जिरोषे जयद्श्ी । 

[# वि 

1 



स्मार्तेकाद की निर्णयः। ७३ 

उपवास न कु्चात पञपोन्नरसमान्वतः॥ 
हति कोर्मोक्तः। किन्तु नक्तमेव । 

पकादक्ी यदा वृद्धा द्रादसी च क्षय गता। 
क्षीणा सा द्वादसी ज्ञेया नक्तं तज वधीयते ॥ 

इति बृद्धपराशराक्तेः । केचित्तु दिनश्चयनेभित्तोपवासनिषेध “उपवा- 
सनिषेघ तु" इति चचन।त् किञ्िद्धक्चयदिव्याष्ुः तन्न । नक्तादिविघेर्चिं 
दोषत आन्नानात् । यत्त- 

पकादशी विद्धा चेच्छुङ्खे रष्णे विश्चेपतः । 
उत्तरा तु यानः क्रूयात पृवामुपवसदगरदी॥ 

हति प्रचतोवचन तत् दुद्धाविषय 'कलम्पणकादच्ा यन्न इव्यादि 

धदुवाक्यकवाकयस्वात् । ताघतस्तु अस्मरादचन।त् व्द्धायामाप इय न्यः 
वस्थेत्याह । अत्रचयेषु प्चेघु चिद्धोपवासधसाक्तस्तत्र रातो पूजाव 
तसङ्कट्पावयुषठये । 

विद्धोपवासेऽनश्रस्तु दिन व्यकत्वा समाहितः। 
रात्रौ खम्पूजयेद्धिष्णुं सङ्कर्ण च तदाचरेत् ॥ 

दति अनन्तमष्ेदहतस्स्रतिवजनात् ¦ येषु तु द्ुडधोापवासप्रलक्तिस्तत्न 
€ 

यदि पृवोदिने मध्थराजात् प्र दशमी तदा (प्रातः सङ्कद्पयेद्धिद्वानः' 
€ ७ ओ 

"पाह दवकायााणःः हन्यादसामान्यवचनस्यः प्रातरव ताघनुष्ठया। 

यदातु मध्यरात्रोत्तर दराम्या वेधस्तदा मध्याहात्तरं पूजाबतसङ्कट्पा 
वचुष्टेयो । 

दक्नाम्याः सङ्कदेचण मध्यराजात् परेण तु। 
व्जयेच्चतुरो मासाच् सङदपाचनयोस्तथा ॥ 

इति अनन्तमष्टोदाहतचचनात् । पत च-- 
अर्धरा्ात् परा यत्र पकादद्यां तु खम्यत । 
तत्रोपधसनं कत्ते न चच्छेदुदश्मीकला ॥ 

इतिस्स्रतिवचनऽप्यु पवासग्रहणं प्रातःसङ्कल्परूपोपवासनिषेधा्थः 
मेव व्याख्येयं न तुपवासनिषेघायंमिस्यनन्तमहः । देमारिस्तु प्रथभारम्मवि. 
षयामिल्याह । न चच्छेदितीच्छानिषयस्य भ्रथमप्रयोग पवाञ्जस्यात्। 
अन्ये तु कपार्वेधस्यापि अरुणोदयवघवन्निव्यवदेव दुषकत्वम् भस्मावु 
वचनात् । अत पत्र कालनिणेयदैपिकाविवरणक्रारेणापि प्तन्न दुाषेतम् । 
अतश्च कपालर्वेधो देश्ाचाराद् उ्यवास्थत श्व्याहुः। वस्तुतस्तु 

अ्रज्चेऽपि कषा ञ्चिद्दशस्या वेध ईष्यते । 
असरुणोादयकाले तु नाचकाश्चो विचारणे ॥ 

त्न्सम १० 



१). वीरमिन्ोादयस्य समयप्रकश्- 

कपाटवेध हत्याहुराचाया ये हरिप्रियाः, 
नैतन्मम सतं यस्मात् ज्ियामा राज्जिरिष्यदि ॥ 

इतिवचने केसुतिकन्यायप्रदेश्धनात् क पालवेधवचनानि अरूणादः 
यषेधस्तुत्य्थान्यवेति युक्तम् । 

अथ पारणानिणयः। 

सा चादपाद्पतराट्पतमद्वाददयामपि प्रात्मीध्याहिक कर्मोषःकाले- 
ऽपषृष्य कायो । हि 

यदा भवति अस्पातु द्वादशी पारणादिने । 
उषःकाले यं कुयात् प्रातमाध्याह्गिकं तदा ॥ 

दति पाद्मोक्तेः न चोषःकालस्यस्पत्वात् कथं तावत् कमौुष्ठय- 
मिति वाच्यम्| विधिवलात् सङूख्यादिव।घेन तदनुष्ठानोपपत्तः । 
यत॑ एव- 

मदादानिक्ररी ह्येषा द्वादस्ी खद्धिवा नरेः। 
करोति घम्मदरणम्- 

हति प्रे द्वादद्यप्तिक्रमे दोष उक्तः । अपकषेश्च स्मा्तेस्येव न 
श्रौतस्य तता वरखीयस्त्वाद् । श्रौःतकम्मो्नीधकृत विषयत्वेन तस्य साव. 
काशात्वास्च । प्व कःम्यस्यापि नापक्ैः । अत्रच प्रातमरध्याह्विकश्रह 
णाज्न नेमित्तिकसञक्राररतव्य तीपातााषेयुक्तस्य तत्तत्काखे विहितस्य 
स्नानादकमणः सांवत्लरिकादेवाऽपकषः । पव भुयस्यामपि द्वादश्यां 
माध्याह्िकापकषः प्रातः कायं पव । 

सवंषामुपवासानां प्रातरेव हि पारणा । 
हति माधवाद्ाहतवचनात् । यदातु प्रातःकालो द्ादश्चीभ्रथमपादा- 

तगत मवति तदा तदन्त पारणा कायो | 
द्ादद्याः प्रथमः पादे हरिवालरक्तल्लितः। 
तमातिक्रम्य कुर्वात पारणं विष्णुतत्परः॥ 

इति बिष्णुधर्म्मक्तः । 
इव्येकादसीपारणानिणयः । इ्येकादसीनेणयः । 

| अथ दादरीनिणयः। 

खातु पकादल्ीयुक्ता ब्राह्या “खद्रेण द्वादशी युक्ता इति युम. 
वचनात् । 

द्वादशी च प्रकत्तेभ्या एकददबा युता प्रभो || 
सवा कयौ च विदद्धिर्विष्णुभक्तैश्च मानवेः ॥ 

इति स्कन्दपुराणाच्च । 



श्रचणद्ादश्ीनिणेधः ७५ 

पकादशी वथा षष्ठी अमावास्या चतुर्थकः | 
उपोष्याः परसंयुक्ता: पराः पूर्वेण संयुताः \ 

इति गग्यवचनाच । सकरकर्मोपलक्चषणं चात्रोपवासम्रदणम् । यदा 
चक।दृष्युपवाखद्वादश्युपवा सयोरेकस्मिन् दिने परसक्तिस्तदोपवासद्वय. 
मपि तन्त्रेण कायम् । यद। तु सम्पूगयोंस्तश्योमदेनोपवास्सद्यप्रसाकते. 
स्तदा पएकाददयुपवाससशैक्ता पारणा जकन छृत्वा दादशीव्रतमारमेतेति 
माधवः। अयमेव च न्यायः सवेत उपवासद्रयभ्रसक्तो ध्त्रेयः। चेत्रहुकल. 
दादद्यां दमनोत्सव उक्तः-- 

द्वादश्यां चत्रमाखस्य शुक्रां दमनकः । 
श्त्यादिना रामाचनचन्द्रिकायम्। तने च पारगाहमात्र विषाक्षितम् | 

पारणाहे न लभ्येत द्वादशी घरिकापि चत् । 
तदा जयोदशौी ग्राह्या पावि्रदमनपिणे ॥ 

इति तत्रेवोक्तेः । पविच्रारापणं च श्राचणद्युकटद्कादइयां विहितम् | 
श्रवणस्य सत पष कक्स्य च दिवाकरे । 
दादद्यां वासुदेवाय पविच्रासेपण स्मतम्॥ 

इति विष्णुधम्मक्तिः । 

भथ श्रवणद्रादङीनिणयः ! 

छत्र विष्णुधमात्तरे- 
या राम | श्रवबणोपेता दादश्ची महताोतु सखा । 
तस्यामुपोषितः स्नातः पजयित्वा जनादेनम् ॥ 
प्राप्नोत्ययल्लाद्धम्मक्ञा दादशद्वादशीफलम् । 

अय च स्वद्पाऽपि योगः फडदः । 
तिथिनक्षनयोयौगो योगस्यैव नराधिप | । 
द्विकलो यदि रुभ्येत ख क्ेयो द्याष्टयापेकः ॥ 

इति श्रवणद्वादशीं प्रक्ृव्य नारदीयक्तेः । योगः रोहिणीयोगादिः। तञ 

था तावदेकस्मिन्नव दिने श्रवणयोगवती शुद्धा श॒द्धाधिका वा विद्धा 

विद्धाधिका वा तस्यां खन्दह एव नास्त । यदा चविद्धायिकायां दिनद्य 

ऽपि धरवणयोगस्तदा पएकादशीयुता ब्राह्या । 
हादक्ची श्रवणस्पृष्टा स्पृरोदेकादस्ी यदा। 
ख पव वैष्णवो योगा विष्णुशङ्खरुखालितः ॥ 

ति मस्स्योक्तः । देमद्रौ तु भ्रवणस्प्टेति पाठः । ˆ वणाश्म्डश्च ख. 
लिङ्ग दाकव्याख्यातम् । तन्ञण च तदापवासद्धयं कायम् । यदा तु शुद्धा 



७६ कीर मिचोदयस्य समयप्रकालले- 

धिकाया दिनद्वये धरव्रणयोगस्तदात्तरच। 
उदयव्यापिनी ग्राह्या भधघणद्वादश्ची चते । 

इति बहनारदीयात् । यदातु द्वादश्यां श्रवेणयोग पव नास्ति तदा 
एकादद्यामेव तद्वत्यां ्रवणद्धादश्चषीततं कायम् । 

यदा न प्राप्यते ऋक्च उादश्यां श्रवणः कचित् । 
एकादशी तदोपोष्या पापहनी श्रवणान्विता ॥ 

इति नारदीयाक्तः । पतस्याश्च सन्लावशेषो- 
भार्वष्ये-- . हि 

पकादशी यदा इका श्रवणेन समन्विता 
विजया सा तिथिः प्राक्ता भक्तानां विजयप्रदा ॥ हति! 

विद्धाधिक्ष्येऽपि चात्तरदिने ्रवणयोगाभवे तादशी देश्चमी. 
विद्धापिब्रह्या। धा स 

द्शम्येकादश्ची यत्र सा नोपोष्या भवेत्तिथेः। 
रवणेन तु सयुक्त खा शामा सवेकामदा। 

इति वन्दिपुराणात् । यद् चेकादसश्रिवणद्धषदद्युपवासौो दिनमेदेन 
प्राप्नुतस्तदा शक्तेन इयमपि कायम् । 

पकादक्चामुपाष्यैव दादश्चो समुपाषयेत् । 
न तन्न वाधलापः स्यादुमयोर्दैवतं दरिः ॥ 

इति भवषिष्योक्तः । स्वीरृतेकाद शी तश्रवणद्धादश्चीवतोभयकरणा 
सामर्थ्य तु पकादश्छीमुपाष्य दाददयां पूजामान्नं कायंम् | 

द्(ददयां दाक्लपक्चि तु नक्ष श्रवण यदि। 
उपोष्यैकादशीं तञ द्वादइयां पजयेद्घारेम ॥ 

इति मासस्योक्तः । अगृहीतेक।(द शीवतस्तु दाद दयामेवो पवनलतत् । 
उपोष्य द्ाद्श्ीं पुण्यां वेष्णवक्षेण सयुताम् । 
पएकाददयुद्धव पुण्य नरः प्राप्रोव्यसदलयम् ॥ 

इति नारदीयोक्तेः। अज च यदा कदाचिच्छरबणयोगेऽपि प्रातरेव स- 
दप इति हेमाद्रिः । इय च भाद्रपदे महत्युक्ता । 

मासि माद्रपदे शुक्ला द्वादशी श्रवणान्विता । 
महती नाम सा चया उपवास महाफखा ॥ 

इति स्कन्दपुराणात् । इयं च बुधयुक्तातिग्रशस्ता । 
वणद्धादश्छीयोगे बुधवारे यदा भवेत् 
अत्यन्तमदहती नाम ददशी सा प्रकोत्िता॥ 

धति विष्युघम्भेत्तरित } श्रवणद्वादरीत्रतनिमिक्तोपलासपारण तु पा 

॥ 1 



अष्रमदादष्द्क्ीनिणेयः। ७७ 

रणादिने उभयारुवृत्तो तुूभयान्ते कत्तेदय मिति मुख्यः कल्पः । 
तिथिनक्षच्रस्रयोगादुपवास। भक्यद्ा । 
पारणे तु न कत्तेव्यं यावन्नेकस्य सह्घुयः॥ 

इति नारदायेक्तरितिकाचत् । मदनरल्नस्वु अन्न यथपि निथिनक्चत्रयो- 
रन्यतरान्त पारणं प्रतीयते तथापि तिथ्यन्त पव कायम् नतु तिथे. 
मध्येऽपि नश्चज्रमाजरान्ते। 

याः काञ्ित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षत्रयोगतः । 
ऋषक्चान्ते पारण कुयोद्धिना भ्रवणरहिणीम् ॥ 

इत्ति विष्णुधमोंत्तरे श्रवणान्तस्य पारणायां पय्युदस्तत्वात् | नचैवं 
रहिष्यन्तेऽपि सा न स्यादतिकवाच्यम् | “मान्त कुयोत्तिथवापि इति 
रोहदिणीयोगप्रयुक्तापवासथध्रकरणस्थवन्टिपुराणवचनानत्र स्रैव न त्व्नेवं 
वचनमस्तीत्याह , 

इति श्रवणद्राद्शीनिणयः । 

अथ तदितरमद द्वादशीनिणयः । 

तश्र ब्रह्मवेवत्त 
उन्मीखिनी वञ्जुलखिनी अस्पु पश्चबद्धनी। 
जया च विजया चेव जयन्ती पापनादिनी॥ 
दादडयाऽ्छा महापुण्याः ससेपपहरा [दज 1 । 

तिथियोगेन जायन्ते चतस्रश्चापरास्तथा ॥ 
नक्षन्रयोगास्प्रवलपाप प्रह्मयन्ति काः। 
पकादशी तु सम्पूर्णा बद्धेते पुनरेव सा॥ 
उन्मीलिनी भ्रगुश्रषठ ! कथिता पापनाशिनी । 
द्ादश्यामुपवासस्तु द्वाददहइयामेव पारणम् ॥ 
वञ्जुखी नाम स प्राक्ता हत्यायुतकिनाथिनी । 
अरणोकय आद्या स्याद्रादश्ची सकर हदनम् । 
अन्ते चरयोदश्ची मा तिस्प्रश्चा सा प्रकीर्चिता ॥ 
कुहूराके यदा वृद्धि प्रयाते पक्षवद्धिनीम् । 
विहायेकाद्धी तत्र दादश खमुपोषयेत् । 
पुष्यश्रवणपुष्वाद्यरोदिर्णाखयुतास्तु ताः ॥ 
उपोषिता: समफखा दाददह्योऽ्टौ पृथक् पृथक । इति । 

चतस्रस्तिथियोगेन चतस्रो नक्चत्नरयोगेनेत्यष्टौ । जथा पक्रादशी । अस. 

णेदये सुर्योदय इति केचित् । पक्षवर््न्यां चोपवाखद्वयासरम्थं प्रति 
द्राददय पवास्मात्रविधान अवणद्धादुश्चीवतवत् । पुष्याय पुनवेसः। अत्र च 



७८ वारामन्नाद यस्य सपयप्रकाश- 

तिथिप्रयुक्तासु न कोऽपि विचारः) श्रवणद्वादशी तु निर्णीतेच । इतरास 
न्चत्रप्रयुक्तासुतु न श्रवणद्भ।दरीवददपयोगेऽपि पूज्यत्वं किन्तु सुयाः 
द्यादारभ्य पुनस्तत्पयन्तमस्तमयपयन्तं चा सस्व एव । 

कृत्तिकादि मरण्यन्त ताराबासरसखप्तकष् । 
नैत सखंयागमात्रेण पुनन्ति सक्खां तिथिम् ॥ 

इति सामान्यवाक्यात् । श्रवणे विक्षेषवचनतथेव्युक्तम् । पताश्चा 
टौ मद।द्वाददयः काम्याः । महापुण्या इत्यादिना फखघ्चवणात् । यत्त- 

न करिष्यन्ति ये रोके दाददयोऽ्टो ममाक्षया । 
तेषां यमपुरे वासा यावद्ाभूतसखम्पुवम् ॥ 
इत्य करणप्रत्यवायवाधक् वचन तद् नाकरम् । 

इति तदितरमदद्रादशौनेणयः । 

कासिकरूष्णद्वाददयामुक्तायां वत्सखपूजायां प्रदाष्यापिनी तिथिः 
ग्राह्या । तस्य तत्काल पव विधानात् । प्देनद्धये तच्काव्याप्तो पूवव । 

„ बर्सपूजा वरश्चैव कत्तेन्या प्रथमेऽहनि । 
इति स्मरणात् । 

इति द्वादशीनिणयः। 

अथ त्रयोदश्चीनिणयः । 

तत्र डुक्लन्नयेद सी पूवविद्धा क्रयो । 
जयोकशी त॒ कत्तव्या द्वादशीसदहिता मुने ! । 

इति ब्रद्मवेवत्तक्तः। कष्णपक्चत्रयाददयां निगम-- 

षष्रधष्टमा त्वमावास्या ईष्णपक्च चयोदराी । 
पताः परयुता: कायाः पराः पृवयुतास्तथा ॥ 

६ति विक्धेषाक्तश्च । यत्त बृद्धवशिषनोक्तम्- 
द्वितीया पञ्चमी वधात् दशमी च जयोदशी। 
चतुद्शी चोपवास हन्युः पूवात्तरे तिथी ॥ हदाति, 

तन्तु श्युकलत्रयोद शी विषयम् । निगमे 'कृष्णपश्चे जयोदच्ची' इतिकृष्णप. 
क्षपुरस्कारेण विशषाभिधानात् । यदा तु परदिनि ्रथोदश्यी नास्ति तदा 
पृथेविद्धा कायां । तदाद-- 

वशिष्ठः, 
पकादश्ी तृतीया च षष्ठी चैव त्रयोदशी । 
पूवैचिद्धापि कत्तव्या यदि न स्यत् परे ऽहनि ॥ इति । 

उपवासेऽप्ययमेव निणयः । यत्तु -- 
पकाददयष्ठमी षष्ठी द्वितीया च चतुदशी। 



त्रथादश्ीनिणयः । ७९ 

व्रयोद्श्षी अमावास्या ता उपोष्याः परान्विताः॥ 

इति विष्णुषम्मोत्तरव चनं तत् कृष्णञ्रयोदश्ीविषयम् । अन्यथा-- 
द्वितीया पञ्चमी वेधात् दक्षमी ख ्योदश्नी । 

चतुदंश्ी चोपवबासे दन्युः पृवात्तरे तिथी ॥ 
इति वृद्धवातिष्टवचनविरो धात् । मतः ऊष्णशाकलमेदेनोभयारञ्जस्यम् । 

अत्र च पृ्ेविद्धाया ग्राह्यत्वं न सायाहमात्रव्यापित्वे किन्तु अपराह्न. 
व्यापित्वे । 

वयादश्ची प्रकत्तव्या भवेद्या चापराह्निकी । 

इति स्कन्दपुराण । चेतर मदनत्रयोदकी तु मध्याहव्यापिनी म्रा्या । 

त्प्रकरणे- 
मध्याह्न पूजयद्ध क्त्या गन्धपुप्पाक्षतादिभिः। 

इत्युक्तः । सा तु शुक्डपक्चगतत्वात् पूषविद्धा । तथा शनिनयथोद्- 

शी पूवविद्धा प्रदोषभ्यापिनी काय । प्रदोषटक्चषण त॒- 

तिमद भदोषः स्याद्रषावस्तं गते सति । इति 

स्कन्दपुराण-- _ _. श 

ततस्तु रोहिते भानौ स्नात्वा सानेयमो वता । 

पूजास्थानं ततो गत्वा प्रदोषे शिवमचेयेत् ॥ इति । 

दिनद्वये भ्रदोषन्यापित्वे तदेकदे शस्पश्च वा उत्तरा प्राया । 

प्रतः सङ्कल्पये द्धि द्वाचपवा सव्तादेकम् । 

हति सङ्करपकालमारभ्य प्रचृत्तेः। 

सदेव तिथ्योरुमयोः प्रदोषन्यापिनी तिथिः ॥ 

तत्रोत्तसज्र नक्तं स्यादुभयन्नापि सा यतः। 

इति जावारिवचनाच्च । परक्देशस्पशेऽपि यत्राधिक्य तत्न प्राह्या। 

आधिक्यं देवपूजनमोजनपर्याप्तकालव्यापित्वम् । साम्ये तृत्तरेव । मा- 

मद्ीषद्युकलञअ्जयोद शी अनङ्गजयोद शी । माशशीषेऽमकरे पश्चि इत्युपक्रम्य. 

अनङ्गेन छता त्वेषा तेनानङ्ग्रयाद्श्ची । 

इति विष्णुपुराणोक्तः । 

यद्यपि चान्न सामान्यानिणेयादपरःाह्नव्यापिनी पवेविद्धा प्राप्यते 

तथापे-- ॥ि 

छृष्णाचमी ब्रहत्तपा साविश्री वट पेतृकी । 

अनङ्गत्रयोदश्ची रम्भा उपोष्याः पूवसंयुताः ॥ 

इति दंवत्तवचनःत् सायान्दभ्यापिन्या अपि पूवेविद्धाया ब्रहणम् । 

अन्यथा हि सामान्यनिणेयादेव प्रासेरेतस्य बरचनस्य निरथकत्वापर्त;। 



८० वीरमिन्नाद यस्य समयध्रक्राले- 

पव कात्तिकरृष्णत्रयाद सी सायाह्वव्यापिनी ग्राह्या | 
का्तिकस्षासिते पश्च अयोददवां निशामुख । 
यमदीप वदहिरेदयादपम्रव्युविंनदयति ॥ 

हत स्कन्द्: । 

इति नयोदकीनिणयः । 

अथ चतुहुलीनेणयः । 

तन्न व्यासः-- 
दाक्टा चतुदशी प्राह्या परविद्धा खदा वते । इति । 

पद्यपुराणे-- [र 1 
पकाददयश्मो पष्ठी दाक्टपक्ष चतुदशी 
पताः प्ररयुनाः कायाः पराः पवण सयुताः ॥ इति । 

भविष्यपुराण-- [र | „ 
सदा काया जयेदर्धानतु युक्ता चतुदश्ची। 
पौ्णमासीयुता सा स्याच्चतुदेदया च पर्णिमा॥ इत्ति । 

न।रदीयपुरणे-- 

तृतीयेकादरशी षी पोणमास्री चतुदश्षी । 
पू्रविद्धा न क्त्तव्या क्तव्या परसयुता ॥ इति । 

व!र।दपुराण-- 

एकादशी दराम्या तु खक्षस्या चाणए्मी तथा । 
पञ्चम्या च यदा षष्ठी जयोददया चतुदसी ॥ 
आसु क्रियान कुर्वीत पूवविद्धासखु मानवः। 
नागविद्धा तथा षष्ठौ मायुचिद्धो महेद्वरः। 
चतुदेशी कामषिद्धा सिधास्ता मिना स्म्रता; ॥ इति । 

मदेखरोऽछटमी । अश्टमीचतुदहयो शङ्ख । चेचश्रावणचतुदेदयो डाके 
अपि राज्रिभ्यापिन्यो प्रादय । तथाच- 
बोधायनः 

मधोः श्रावणमासस्य दाकष्लाया तु चतुदशी । 
सा रात्रिव्यापिनी य्र।ह्या परा पूबोह् गामिनी ॥ इति । 

परा=मासान्तरगता । 
निश्च अमन्ति भृतानि शक्तयः दालथत | यतः। 
अतस्तस्यां चतुदेदइयां सत्यां तत्पूृजनं भेत ॥ 

इति हेमाद्रिटखितवचनाच्च । भाद्रराक्लचवुदंशी त॒ त्िसुहचेव्यापि 
ॐ क 

नी । द्विमुहू चंब्यापिन्य पि सूर्योद यग्यापिनी भ्राद्या । “देवे ह्योदयिको प्रा 
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हा"'इति वचानात् । "चतुहेश्या च पृणिमा'' दति युग्मवाकयाच्च । पव 
सकरुशिष्ाचारः । काचेन्तु मध्याह्वन्यापिनी ब्राह्यलयाहुः । भविष्योत्तरव 
चनगतं च लिङ्क प्रमाणसमुपन्यस्यन्ति। 
यथा- 

मभ्याह मोल्यवेखायां समुत्तीय सरित्तटे । 
ददश रीखासा सख्ीणां समुदं रक्तवाससम् ॥ 
चतुदेश्यामचयन्तं भक्ष्या देवं पृथक्प्रथक् ॥ इति । 

तन्न ¦ “मधष्याह पूजयेन्नूय इति विनायक वतवत् अन्न विधायका 
श्रवणात् । लिङ्गस्य च अथवादगतत्वात् , तदुपाद्बलकव्रमाणान्तस. 
दश्चनात् , “देवे द्योदयिकी ग्राह्या? इति प्रव्यक्षवचनार्बरोधात् ओद 
यिकी ग्राह्या न मध्याह्गतेति सङ्घपः । शिष्ठा अपि ओद धेक्यामेव बत. 
माचरन्ति । छृष्णचतुदश्ी त॒ पूवविद्ध। ग्राद्या । 
आपस्त्म्बः- ध ध ध ५ 

छृसष्णपक्षे ऽष्टमः चव कृष्णपक्ष चतुद शी । 
पवेषिद्धा तु कत्तव्या परचिद्धा न किचित् ॥ इति । 

यच नारदय- 

अष्टम्येकादशी षष्ठी ऊष्णपक्षे चतुद्श्ची । 
अमावास्या तृतीया च कत्तेव्या परसयुताः ॥ इति । 

तथा त्रहमवेवतत 
तुदेसी दशयुक्ता पीणमास्या युता विभो !। 

इति, तदुपवासष्वेषयम् । 
पकादद्यष्मी षष्ठौ उम पक्षे चतुदंश्ची । 
अमावास्या त॒तीयाच ता उपोष्याः परान्विताः ॥ 

शात पदूमपुराणायवेशरषवचनक्वाक्यत्वात् पूवाद्ाद्तवचनावराचा 

। उमे पक्षे=उभयपक्षगतेल्यथेः । शिवन्ते तु पक्चद्वयगते चतुद्दयां 
जयादश्ायुते अपरह्वव्यापन्या ब्रह्य । तया च~ 

स्कन्दपुरणि, 
चतुर्दशी तु कचग्या जयोददया युता विभो 
मम मक्तमदाबादा । भवद्या चापरादह्धिका ॥ 

दश्विद्धा न कव्या राका विद्धा कशाचन। इति । 

मम भकतैरितीदवरवचनात् लिङ्गात् तद्रतकिषियत ज्ञायते । 
शद्रघ्रतेषु सर्वषु कत्तेव्या समुखी तिथिः । 

इति वचनाच्च । यद्पि- 
रृष्णपक्षिश््टमी चव कृष्णपक्षे चतुद्क्ी । 

११ 



८५ वरिमेजोद्यस्य समयप्रकाशे- 

पूवविद्धा तु कत्तव्या परषिद्धा न कर्दिचित्॥ 
उपवासादिकार्यषु यष धम्मः सनातनः । हति, 

तदपि रद्रवतविषयम् पूर्बोदितवचनेकषाकयतया । तदितरवतषु 
“उभे पक्ष चतुदंशी” दति प्रागुदाह्तपदूमपुराणत् तादश्चबरृद्धवाशिषठु" 
व्रचनास्च ुत्तरविद्धा प्राष्यति । 

इति चतुदेशीसामान्याजेणयः । 

अथ नुसिंहचतु्रोनिणयः। 
सा च प्रदाषभ्यापिनी ब्राह्या । तदुक्तं देमद्रे वृषिदपुरणे-- 

वैशाख शुङ्कपक्षे त॒ चतुदश्यां निशामुखे ॥ 
मजन्मरसम्भव पण्य रत पपप्रणाश्चनम् । 
वषं वषं तु कत्तव्य मम सन्तुष्टिकारणम् ॥ 

दिनद्वये तद्भ्याप्तो अंशतः समव्यापौ वा परेव । विषमभ्यापो 
त्व धकन्या्तिमती । दिनद्वये ऽप्यग्याप्तो परा । परदिने गाणन्यपिः सत्वात् 
पूवदिने च तद्भाषात् । यत्त॒- 

ततो मध्याहवलायां नादो विमरटे जले । 
व्युपक्रम्य- 

परिधाय ततो वासो वतकम्म समारभेत् ॥ 
इति तत्राक्तम् । तत॒ सङ्ट्परूपततापक्रमावेषय न तु प्रधानस्य 

मष्याह्नकारत्वज्ञापकम् । पृ्वोदाह् तवचनाविराघात् । हय च योगवि्चष. 
णातिप्रश्चस्ता । .. बा 

स्वातीनक्षनयोगे च शनिवारे च मदूचतम् । 
लिद्धियागस्य संयोगे वणिज्ञ करणे तथा ॥ 
पुसां सोभाग्ययोगेन छभ्यते दैवयाोगतः । 
पमिर्यगिर्बिनापि स्यात् मद् दिनं पापनाशनम् ॥ 

हति तत्रेवोक्तेः । इदं च नृसिहापासकानामेव नित्यम् । 

सर्वैषामेच वणानामाघकारोऽस्ति मद््ते। 
मद्धकतेस्त॒ विश्चबण कत्तेष्यं मत्परायणेः ॥ 

इति त वोक्तेः। 
इति त िंदजयन्तीनिणेयः। 

अथाञ्चेव भ्रसङ्कादन्या अपि जयन्त्योऽभिधीयन्त । पुराणचयचये- 

मत्स्योऽभूद्धुतयुग्दिनि मधुसिते कूम्म। विधो माधवे 
वाराहो गिरिजाञुते नभसि यदूभूते लिते माधवे ॥ 
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खिदो भाद्रपदे सिते दरितिथो श्रीदामनो माधवे 
रामा गोरितिथावतः परमभूदामो नवम्यां मघोः॥ 
छृष्णोऽषटम्यां नमानि सित्तपरे चादहेवने यदद शम्यां 
बुद्धः कल्क नमासे समभूच्छुद्खषषठधां क्रमेण ॥ 
अहो मध्ये वामनां रामरामा 
मर्स्यः करोडश्चापराह्ति विभागे । 
कूम्मः सिदो बोदुघकल्की च सायं 
छृष्ण। राज काटसाम्ये च पूर ॥ इति। 

इति जयन्तीनिगयः 

ज्येष्ठरशाक्लचतुदेशया सवास्मन् देने पञ्चा खाघन सत्वा प्रदोषे 
देमधेचुर्देया । 

ज्येष्ठे पञ्चतपाः सय हमधेनुप्रदो देवम् । 
यात्यषएमीचतुदरया रुद वरताभेद् स्मतम् ॥ 

इति मत्स्यक्तेः । कान्तिकरकृष्णचतुद शा दापावद्छी । 
कारसिक्रे ृष्णपक्षे तु चतुदश्यां दिनादय । 
अवश्यमेव कत्तव्य सान नरकर्माखभः ॥ 

इति भविष्याः । कच्तिकोऽञ। वूाणमान्तः। अनर दिनादय इति धः 
वणात् प्रातःकाठन्याततित्वाभाति गौडाः । दाक्षिणात्यास्तु विधुद्य ईति 
पारमाहुः । तन्मत चन्द्रोद्यच्यापनी ब्राह्या । दिनद्वये तदुव्याक्षो तद 
व्याप्ता चा पूल्व । 

पूवविद्ध चतुदेरयां कात्तिकस्य सततरे । 
प्रत्यूषसमये खान कु यात्तत्र प्रयक्नतः ॥ 

इ।त पथ्वे।चन््।द्द्ाद्ृतचचनत् । अस्यामव चरत दृपपदान कायम् 

सततः प्रदोषसमयं दपान् दद्यान् मनोदसान् । 

दति वचनात् । कात्तकडाक्ल चतुदंदयां पषाणचतुरशंत्रतम् । 
काके दाक्छपन्षे तु या पाषाणचतुददश्ची( । 
तस्यामायघयदृगार नक्तं पाषाणमश्षक 

इति देवापुराणोक्तेः । इयमेव नकुण्ठ्चदुदशं। ॥ सा रानरिभ्य ग्राह्या । 
क) त्तकस्य सितं पक्ष चतुद्दया नराषेप !। 

सोपवासस्तु सम्पूज्य हर रात्र जितेच्ियः॥ 
इति भविष्यतः । अस्या पव ववेदवेदवरग्रतिषठादेनत्वात् तस्य. 

कपजाद्। घख्ण(दयग्यापिनी ब्राह्या । 
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८४ वीरमिश्रोढयस्य समयप्रकाके- 

वचं च हेमलम्बाख्ये मासे श्रीमति कार्चिके । 
श॒करपक्षे चतुरे दयामख्णाभ्युदयं प्रति ॥ 
महादेवतिथो बाह्ये मुहुत्तं मणिकर्णिके । 
सत्वा विश्वरी देवी विदवेदवरमपजयत् ॥ 

इति सनत्कुम।र्िताकेः । माघञ्युङ्कचतरद॑श्ी आररन्त्याख्या । स। 
अरुणादयविद्धा ब्राह्या । 

मघल्युङ्क चतुददयां विष्णोदंहान्मरीचयः। 
निश्यखस्तिलकाकाराः तश्चोऽथ सदसखरश्चः ॥ 
सनकाभ्युदिते काले सत्सु तारंश्युकेभ्वपि । 
गजा च तत्र सम्पूज्यो यमः प्रलवभास्करः। 

हति ब्रह्मपुराणात् । 

सथ शिवरन्निनिणेयः । 
तत्स्वरूप रिवरदस्थ- 

तस्पभूस्यथ देवच | माघङृप्णचतुदेश्ी । 
शिवरान्रिः समाख्याता प्रियय चन्रिपुरद्धिषः ॥ इति । 

अञ्न च राज्जिज्ञम्दस्तियलक्चषकः रिवञ्चब्दश्च शशिवचतलक्षकः प्रक. 
रणात् । अतश्चाय शिवराज्िन्दो शिवत्रत विशेषयोग्यतिथिपरः। 

स्कन्दपुराण द- 
माघफास्युनयोमेध्ये आचिता या चतुदेशी। 
शिवरात्निस्तु सा ख्याता सवयन्ात्तमोत्तमा ॥ इति । 

यत्तु भविष्यपुराग- 

चतुदेदयां तु छृष्णायां फाल्गुने सिवपूजनम् । 
तासुपष्य भ्रयन्ञेन विषयान् पारिवजयेत् ॥ इति । 

तत् पोणमालन्तमासराभिप्राय पृकदाहतवचनेकषदाकयत्वात् । 
तदेतत्त शिवरात्तिततसमुपवासपृजाज्ञागस्णात्मक ज्यम् । 

तथा च नागरखण्डे- 

उपवासप्रमाषेण बरादपि च जागरात् । 
श्िवरात्रेस्तथा तस्यां लिङ्गस्यापि प्रपूजया ॥ 
अश्चयान्. भते भोगान् शिवसायुज्यमाप्ुयात् । 

तथा सद्यखण्ड-- 

स्वयं च लिङ्कमभ्यच्यं सोपवासः खज्ञागरः । 
भजानन्तपि निष्पापो निषादो गणता गतः ॥ ईति । 
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म्रह्मपुराण- । 
माघ इृष्णचत॒दंदयां कत्तव्य व्रतमुत्तमम् । 
उपारत वरारोह ! चतुदश्यां वरानन || 

इत्याद्यमिधाय प्रतिप्रदर पूजाजागरणादुक्तम् ॥ 
तथा स्कान्द्-- ॥ 

छृष्णपक्चे चतुदेदया न काञ्चन्मुगमाप्तचान् । 

अण्वपि प्राणयाच्ना्ं श्लुधासम्पीण्डतोऽवक्तत् ॥ 
इत्याद्युक्त्वा 

घ ुष्कोस्य। हतान्यव बिर्पत्राण मनद | । 

पतितानि महाराज | म्भा: राराक्ल भूतले ॥ 

तश्चैच तस्थो राजन्दर । सवेराजमता्द्रतः। 
रात्रिश्चेषं पद्थतों व्याधः स्तन्धदष्टिरनामिषः॥ 

प्रभाते विमले जाते दष्टा तमेव शङ्करम् । 

विदवपतरर्मरधरघ्र | कन्दमुरेश्च पारितः ॥ इति। 

यत्तु कचित् एकस्य इयव। श्रवणम् । 
यथा, र 

अथवा शिवराम तु पृजाजागरणेनेयेत् । इति । 
तथापि सथवेत्यनुकद्पापक्रभ णाशक्तविषयतयोपपाद्यम् | एवमन्यत्रापि. 

अक्ल ् डतवतो यो हि शिवरात्निमुपोषयेत् । 

सकौन् कामानवाभरोति पवेन सद मादते ॥ 
तथान्यत्न-- 

काथित्त् पुण्यावर्चचण जखर्दननाजव चः कुमच्। 

जागर करततन्र स रुद्रसमता जजत् ॥ 

इत्यादीनि तानि अद्चक्तविष्रयाणि। तदेतत् यिषराक्रेतरतं जन्माष्टमी 

बत् सरंयोगपृथकत्वन्यायेन नित्यं काम्य च तज [नेत्यत्वं तावत् स्कन्दधर 

परात्पतर नास्ति शिवरात्रिः परात्परम् । 

न पूजयति भक्त्ये रुद्रं त्रेमुवनेदवरम् ॥ 

जन्तुजेन्मसदहसखेण भ्रमते नात्र संखयः । 

हत्यकरणे प्रत्यवायश्चवणात् । 

घत ववं महदेवि । नरो नारः पातिता । 

शिषो महादेव कामं भक्त्या प्रपजयेत् ॥ 

इति वीप्लाश्रुत, 

अ्णषो यदि वा श्युभ्येत् क्षीयेत हिमवानपि । 

मरमन्द्रङङाश्च भीद्चेखो चिर्भ्म पव च ॥ 



८दै वीरमिन्नोद्यस्य समयप्रकाश्र- 

चलन्व्येते कदाचिद्धे निश्च हि शिवव्रतम् । 
इति वचनाञ्च। निवल निस्यकत्तब्यामिद्यथंः । फटश्चवणात्काम्यतापि 

स्छन्दपुराण पव- 
शिवं च पूजयित्वा यो जागत्ति च चतुदेशम्। 
मातुः पयोधररसं न पिके कदाचन ॥ 
यदीच्छेदश्चयान् भोगान् हिवि देव ! मने।रथान् | 
आगमोक्तविधि कत्वा प्राप्नाति मरम पदम् । 
मम भक्तस्तु देवेष्शे | श्चिवराश्चिमु पोषकः ॥ 
गणत्वमश्चय देव्यमश्चय यिवरशासनम्। 
सवान् मुक्त्वा ततो भोगान् मरतो भूपो ऽभिजायते ॥ 

कः स्यचते ईंशानसदितायां विश्चिषः । 
पवमेतदू्रत कुयात् प्रतिक्चवत्सरं चती । 
द्वाद शाग्दिकमेव स्याच्चतुर्विशान्दिकतुवा॥ 
सवान् कामानवाप्रतते प्रेत्य चेद च मानवः । इति । 

सर्वायिकारिकत्वं चास्य तत्नेवाक्तम्- 
शिवराज्रिचत नाम स्वपापप्रणा्नम्। 
आचाण्डाटमनुष्यणा मुक्तमुक्तिप्रदायकम् ॥ इति । 

अधिक्रारिनियमाः स्कन्दपुरभ-- 
माधमाखेतुयारृष्णा फास्गुनादौ चवुदसी । 
साच पुण्या तिथिर्चेया सवेपातकनासिनी ॥ 
अर्दिसा सत्यमक्रोधो अद्यचस्वं क्षमा इया । 
द्ान्तात्मा क्रोघर्दानख्च तपस्व ह्यनसूयकः । 

तस्मे देयमिद् देवि ! गुरुपादाचुगेः यदि। 
<न्यथा या ददाह क्त दाता नरक जज्ञत् ॥ इति। 

सा चेयं रिव सात्निरद्धरात्रव्यापेनी ज्रयोददीयुत। प्रशस्ता, 
त्रयोदशा यदा देवे [ दनमुक्तप्रमाणतः। 
जागरे दिचराकत्रेः स्याल्ञशे पण। चतुदसी ॥ 

इति रिवरदस्योकेः। अत पएवाच्र वेघोऽपि न दिवावेध पव किन्तु ज. 
न्माषठमीवद्राज्रिविघोऽपि भवस्येव । तथ।-च स्कन्दपुरगे-- 

निचि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः श्ूटश्रदययतः। 
अतस्तस्यां चतुद श्यां सत्यां तत्पूजन भवेत् ॥ इति । 

भूतानि कतमा योगिन्योऽपि श्युडभ्च्छङ्करश् यतो राजे रमन्ति 
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अतः सत्या तस्या पजन भमवादिनि देमादेः । यद् देनद्धये निह्लीथभ्य।- 
पिना तदा पर्व॑ ग्राह्या । नथा स्कन्दपुराण-- 

छष्णाटमी स्कन्द ष रावराच्चिश्चतुदेशी । 
पताः पवयुताः कायास्तथ्यन्ते पारणं भवेच् ॥ 

तत्रेव - 
जन्माष्टमी रोहिणी च शिवराच्रिस्तथैव च। 
पूवैविद्धेव कत्तव्या तिथिभान्ते च पारणम् ॥ इति । 

तत्रैव  , 
श्रावणी दुगनशरर तथा दुवाषमीतुया। 
प्वविद्धेव क्त्या हिवरात्रिवलर्दिनम ॥ 
जयन्ती हिवराच्रिश्च कायं मद्वाजयान्विते। 
मःघफाल्गुनयोमध्ये या स्याच्छव्चतुदेशो ॥ 
अनङ्गन समायुक्ता कसव्या सा सद्ा तिथिः | हति । 

तथा, 
आदित्यास्तमये कारे अस्ति चद्या चतुदेशी । 
तदृरान्रिः शिघरात्रिः स्याद् सा मवदुत्तमोच्तमा॥ हति । 

वायुपुराणे- 
त्रयोददयस्तमे सूय चतसृष्वेव नाडषु । 
भूतविद्धा च या तत्र शिवरा्रिवरत चरेत् ॥ दति । 

माघवोदाहृतस्मृत्यन्तरे- 
प्रदोषव्यापिनी ब्राह्या शिवराज्रिचतुद्श्ची। 
राजा जागरणं यस्मात्तस्मात्तां समुपोषयेत् ॥ इति । 

अच्च रज्र जागरणं यस्मादिति देतुवशात् प्रदोषश्च्दो रात्निपरो- 
ऽव शन्तव्यः। 

नारदायसहितायाम्- 

अद्धैरात्नयुता यच माधकृष्णा चतुद्श्ी । 
शिवसाजि्रतं तज सोऽद्वमेधकर रुमत् ॥ &ति । 

माषवतियितत्वकारौ तु इंड शावेषये बहुकालग्यापेरबात् परेषेध्याहतुः । 
तदेतत्- 

अधरात्रात्परस्ताचख्च जयायोगो यदा भवेत् । 
पूर्वविद्धेव कत्तव्य शिवरात्धिः हिचप्रियेः ॥ 

इति पदूमपुराणादिवचनानां निवष्रयत्वापच्य्युक्तम् । यदा त॒ 

निक्लीथादुष्वैगा त्रयोदशी परेऽहनि च निशीथाव्यापिन्यपि चतुदृश्ची 
भवाति तद् परेव प्राह्या । तथाच देम द्विमाघवोदाहृतपुरागवचनम्ु-- 



८८ वीरमिच्रो दथस्य समयप्रकको - 

माघासते भूतदिन हि राजन्नुपेति योग यदि पञ्चददया | 
अयप्रयुक्तान तु जातु कुयाच्छवस्य रान्न प्रयङ्ाच्डवस्य ।॥ इति। 
जयप्रयु्तां जयया जयोददइ्या प्रकर्बेण निक्षीथादुभ्व युक्तां न कुयात् 

न(पक्सत् किन्तु सकलदिनभयोराज्िखामात् परामेवेस्यथः। तथाच यत् 
शिवरातिव्ते भूतां कामविद्धां विवज्यत् । 

हातिवचनं, यस्च कामिकवचनम्-- 
निशाद्वयचतुदेशयां पूवो त्याज्या परा शभा । इति, 

तदेतादशविषयमेद ज्ञेयम् । अन्यथा पृवापादकबहुवचमविरोधः 
स्थात् । पूवेस्या पव निशीथव्याप्तो उत्तराया एव वा निश्चीथव्याप्तौ 
तत्कार्न्यापिनी ब्राह्यव्युक्तम्- 
नारदीयेश्चानरषीदतयोः, 

माघङृष्णचतुदेश्यामदिदेवो महानिशि । 
शिवलिङ्गतयोदुभूतः कोटेसूयसमप्रभः ॥ 
तत्कारुढ्यापिनी श्रष्या हिवरज्रवते तिधथिः। 
अद्धैराज्जियुता यत्र माघरृप्णचतुद् श्री 
शिवरात्रिवत तत्र साऽद्वमधफटं टमेत् ॥ 

तज्ेध्यत्र कुवन् त्यध्याहारः। 
पूवेद्यव परेदयबां महानेष चतुदशी । 
व्यापा सा दभ्यते यस्यां तस्यां कुयात् बत नरः ॥ इति । 

मदहानिह्ास्वरूप तु देवनेनाक्तम्- 
प्रहानिल्ा दे घटिके रतेप्रेष्यमयामयोः। इति। 

यदपि सकन्दपुरण- 
आदौ मागंशिरे माकि कीपोत्लवदिनेऽपि व।। 
गृह्णीयान्माघमासे वा द्वाद रोचमुपोषयेत् ॥ 

इति काम्यं प्रतिमासं रिवरात्रिवतं तत्रापि पूजोपवासजागरण- 

विधानात् तक्ष्य च सखकलरान्रिसाष्यत्वात् बहुराज्जिभ्यापिन्यामनु- 

छानम् । उभयत्र रच्रिग्याप्तिसाम्ये तु-- 
स्द्रवतेषु सवेषु कत्तव्या सम्मुखी तिथिः । 
अन्यथा वतकस्पेषु यथो दिद एामुपावसेत् ॥ 

इति पृर्ोदाहतवचनायुगुण्याश्च पूवव ब्राह्या । अस्याश्च महापव 
रात्रेः रविमोमवारान्यतरयोगे प्रश्स्ततरत्व शिवयागयोगे प्रश्स्तत- 

परत्व च स्कन्द्राण 
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माघकृष्णचतुदंहयां रविचारो गरदा मवत् । 
मोमो वाथ भवदव ! कनैव्यं व मुत्तमम् ॥ 
रावयोगस्य योगे च तद्धवेदत्तमात्तमम् ! इति। 

तथा जिस्पृशातिप्रक्स्ना पुराणान्तर-- 
जयादरङी कलाप्येका मध्ये चेऽ चतुदैशी। 
अन्ते चेव [शानावाली िस्पृद्यां हिवपचयेत् ॥ इति । 

रिवराञ्जिपूजाप्रकारश्च सद्ववतेषूक्त शति न लिख्यते । अयेलत्फारणं 
तु स्कन्दपुराण एव द्विधाकम् -- 

कृष्णाचमी स्कन्द्षष्ठौः शिवराजिश्चतरदृश्ञी । 
पताः पृवयुताः कायाोस्तथ्यन्ते पारणे भवेत् ॥ 

इतिवचनात् परदिने यदे दिवा तिथ्यन्तस्तदा तत्रैव ।नो चेत् दि. 
वेव । तथा च स्कन्दपुराणे-- 

डपोषण चलुदश्यां चतुदंड्यां च पारणम् । 
छतः सुकून लक्षञ्च लभ्यते वाथवा नवा ॥ 
व्रह्मा स्वय चतुवकतरेः पञ वक्रत्रेस्तथा ह्यहम् । 
वसिक लिक फट तस्य वक्तुं शक्ता न पावति! ॥ 
बरह्माण्डोदग्मध्ये तु यानि तीथानि खन्तिवे। 

„ संस्थितानि भवन्तीह भूनायां पारणे कृते ॥ 
इतिवचनात् । 

खः त्वस्तमयपयन्तस्यापिनी चत्परऽहनि। 
दिषेव पारणं कुयात् पारणान्नेव दोषभाक् ॥ 

इति दिवराच्रिप्रकरणपरटिटकालदशमदनरत्नमाधवादिलिखितस्म्रति- 

"वनात ~ ८ 
अन्यतिथ्यागप।( सातो तामसस्तेजसा देवा । 

तामस पारण कुवन् तामसा गतिमाप्नुयात् । 

इस्यादिनिन्दावचनाख्च । माघवाचा्यत्तु यामत्रयोध्वगामिन्यां प्रातरव 
पारणमाहूः । पि 

इति हिवरत्रिनिणयः । 

अथ पौणमाीनिणयः । 

सा च साविन्रीवतातिरेक्त कार्य परेव । 

भूतविद्धा न कन्तेव्या दृशेः पूणो कदाचन । 

वजजयित्वा मुनिश्रष्ठ ! साचिक्रीवतमुत्तमम् । 

इ पतिव्रह्मवेवत्तक्तेः । पद यत् “्वतुष्श्या च पृ्णिमा” इतियुग्मवाक्यं 

की° सम १२ 



९.० घारामन्नादयस्य सभयप्रकाश्च- 

तत साविरत्रीव्रता्रेषयम्। यत्तु '्रतिपद्यष्यमावास्वाण दत्यमायुग्म 
वाक्य तत् साघित्रावतातिरिकविषय दउषटवभ्यम । अत्रच न पृवविद्धा- 
निषेधस्तस्यासिमुहत्तसस्वे कि त्वष्टाद शनाङीमितचतुरदैश्षीसत्तव । 

भूतोऽषछाद रानाडीभिद्षयय्युत्तरां तिथिम् । 
ति विश्चषवचनात् । माधवस्तु इदं वचनं यन्न भृतविद्धा कन्तेव्या 

यथा खाचन्रीत्रते तश्राछ्ठादशनाडीमिता न ब्राद्यत्येवंपरमित्याह । तत्तु 
निरस्तं भाक् । ज्येषएटपञ्चदश्योवेरसाविच्रीव्रतम् । तत्र पूवेविद्धा ब्रह्मा । 

कृष्णाष्टमी शहत्तपा साविन्री वरखपेतुकी । 
अनङ्धत्रयोदृश्ी रम्भा उपोष्याः पूवेसयुताः॥ 

_ शति निगमेप्कः। सवित्रो=तद्त सम्घधिनी पौणमासौ । वटपेतृकीन्तरेसम्ब- 
धिच्येवामावास्वा । _ _ _ , 

ज्येष्ठे मासि खत पश्च पणिमायां तया चतम् 
चीणे पुरा महाभक्त्या काथितत मया नूप! ॥ 

इति साधिन्नीव्रतं प्रक्रम्य स्कान्दोक्तः । 
अमायां च तथ। ज्यष्र वटमूले तथा सती । 
जिरा्ोपोषिता नारी विधिनानेन पूजयत् ॥ 

इति मविष्येक्तश्च । देमद्र। तु भाद्रपद पूणिमायामपफीदमुक्तम् । गौडस्तु- 
मेषे वा वषमे वापि साविजीं तां वानाद्रेत्। 
ज्येष्ररृष्णचतुदश्यां साविन्नीमचयन्ति याः ॥ 
वरमूल सरोपवासरा न ता वेधव्यमाप्नुयुः । 
इति पराशरवाक्याश्चतुदे हयामिव्याहुः 

श्रावणी पोणेमासीं प्रकृत्याश्नाते रक्षावन्धने त॒ अपराह्गव्यापिनी 
ग्रह्या। ॥ | _ 

ततोऽपराहसमये रक्चापोरलिकां श्चुभाम् | 
कारयेदक्षतेः शास्तेः लिद्धायैरेमभूषतेः ॥ 

इति भविष्योक्तेः। अन्न च तन हान श्रवणास्पृवांनुटितनापाकमाङ्कत्वमेतस्य । 
अतश्च यथा तत्र प्रहसङ्क्रा्यादिवजनमेवमत्रापीति कचित् । अन्ये तु 
अङ्गत्व प्रमाणाभावात् तत हव्यस्य चाखण्डपवाणे अ्थसिद्धत्वेनावि. 
घयत्वान्न ग्रहसङ्धक्रान्त्यादिषजनमिस्याहुः । श्दं च भद्रायां न कार्यम् । 

भद्रायां द्धे न कतभ्ये श्रावणी फाद्गुनी तथा| 
इति सङ्कहेक्तेः । अस्यामेव हयग्रीवोत्पात्तः । 

श्रावण्यां श्रवणे जानः पृं हयशिरा हरिः। 
इति वचनात् । अस्यामेव ्रवणाकम्मोक्तम् । तत्रास्तमयभ्यापिनी 
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ग्राह्या । “श्रावण्यां पोणेमास्यां श्रवणाकम'” इति तन्प्रक्रन्य ५अस्तमिते 
स्था्छापाक श्रपयित्वा' हत्याश्वलायनसूत्रात् । यााक्घिकास्तु एतस्य विक्र 
नित्वाच्छेषपवाणे अवुष्ठानमाहुः । अस्यामकोपाकम्मं । तत्र- 
याज्ञवल्क्यः, 

अध्यायानासुपाकम्मे श्रावण्यां श्रवणेन वा। 
हस्तनोषाधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु॥ 

अधीयत श्व्यध्यायो वेद्: । उपाकर्मेति वेदसस्कारकम्मणो नामपेयम्। 
शरवर्यं श्राचणपाणमास्याम् । यद्यपि "नन्षत्रण गुक्तः कार” ( ४।३।२ ) 
इव्यतः सूरत् या काचिच्छरवणयुक्ता तिथिभ्यत तथापि श्राचणपौ 
णमास्येषाज विवक्षिता । परस्रादेवाकयेषु चििष्यापाद्ानात् । तथा- 
च पारस्करः, 

अथातोऽच्यायोपाकमं ओषधिं प्रादुमौवे श्रवणेन श्रावण्यां पौर्ण 
प्रास्या श्रावणस्य पञ्चमो हस्तेन वेत्ति 

श्रवणेनेति श्रवणस्य पृथगुपादानाच्च । एवम् आबाद्यां प्रोप्ठपद्यामि 
त्यादेष्वपि बोध्यम् । दस्तनति । हस्तयुक्ते कारम थि!दिवके। केचित्त 

हस्तेनेव्यता नक्षचरूपकालङ्ञानेऽपि तिथरकाङ्कतत्वात्तत्र यावदनि्णींतं 
किञ्चि!देनामेव्युपास्थत्तं मवति तावत्सन्निधानात् पञ्चम्येवोपरस्थिता 
न्वेति । तेन हस्तयुक्तपञ्चम्याभित्यहुः । भेःषधिमंवि इति श्रवणस्य 
त्विति च सर्वेत सम्बध्यते । काठान्तरमप्याद- 
बोधायनः, 

धावण्या पणमस्यामबद्या बपाङृत्य छन्दास्यधयति। 
भचुराष-- 

भावण्यां प्रौष्ठपद्यां चाप्युपाहृत्य यथाविधि । 
युक्तदडन्दास्यधीयीत मासान् विप्राऽद्धपञ्चमान् ॥ इति । 
अपिश्ब्दाद्धाद्रपद्श्रवणदहस्तपञ्चमानामुपाद्ानम् । 

कत्यायनोऽपि~- _ 1 त् ॥ि 
उपाङ्ृत्योद गयने ततोऽर्घायीत घम्मावित् । इति । 

गोभिलोऽपि प्र घ्ठपदा हस्तेनेति । 
प्रोष्ठपदीमित्यतः प्राप्येतिश्चेषः । तेन भाद्रपद् मासि हस्तयुक्ते क 

स्मथिदूदिन इत्यथः । 
भाश्वरायनस्तु--अथातोऽध्वायोपाकरणमोषधीनां प्रादुमौवे भराव. 

णस्य पञ्चम्या दस्तेन वा। 
इ्युपाकम प्रङत्य- 

तद्खाधिकमिस्याचक्षत इति । 



९१ वीरमिन्नोदयस्य समयप्रकाको- 

अनेन वषासम्बर्धिनोः श्रावणभाद्रपदयामध्ये श्रावणस्य पुवं वि 
तत्वात् सज्ञाकरणासद्ध भाद्रपदेऽचुषछठान स्तवयत्ि । भद्रपदेऽपि 
श्रवणहस्तपञ्चमाष्वेव यत ञरवलयनसूत्रे मासनक्षत्रतिथीनभिधाय 
मासरान्तराभिघाने पूाक्तमासस्येव बाधो युज्यते अवान्तरसाजात्ये. 
नतस्य रीघ्रापास्थितिकर््वात् न नश्चन्रार्दानाम् । आका 
तत्वाश्च तेषामेव ग्रहणम् । पतच कालाः स्वस्वगृह्यानुखलारा व्यव 
स्थिताः । येषां च याखरायामनरते काला उक्तास्तेषामाकाद्कावशात् पा 
छक्रमेणापादानम् । पाठक्रमस्य प्रयोजनान्तराभावाद । तथा च बदञ्रचेः 
श्रावणमास श्रवणयुक्तं कास्माश्चादूदन। (१)तन्र च सङक्रानन्तग्रहणसु 

तकादो हस्तयुक्तपञ्चम्यां तदसम्भवे केवलपञ्धम्यां कवरृदस्ते वा 
तदसस्मवे आषचिप्रादुमाचामावे च ददरानक्षजादियुक्तं भादरपदेऽपि 
कनत्तव्यम् । तथा च वहूवृचगह्यकागिकायाम्- 

अद्रष्याषधयस्तस्मिन् मास तु न भवन्ति चत् 
तदा भाद्रपदे माजि श्रवणेन तदिष्यते ॥ शत । 

पव भ्राषणे व्रहणाह्देसच्वे भादेण प्रथमारम्भमः। तस्य तद्माषं धवि 
हितत्वेन गौणत्वात् । याजुषेस्तु श्रावणपेणमास्यादिक्रमेण । सामगान 
ह स्तादिक्रमः | सूत्रे कचिद्धिपयोसनापाद्ानेऽपि- 

उपाकर्म प्रवान्ति कमात् स्षामग्येलुर्विदःः। 
ग्रहसङ्क्रान्त्ययुक्तेषु दस्तश्चरकणपवसु ॥ 
श्तिवचनदेष पव क्रम उपदेयः । 

(0 ग्रहणे अग्राच च दोषो मदनरःनादिबहुनिबन्धादाद्त 
स्मृतो-- 

सङ्क्र।न्तौ प्रदणे चेव सूतके म्रृतके तथा । 
गणश्चद्धन कुवीत नारदस्य वचो यथा॥ 
प्रथमे कोषसयुक्ते पवणि स्यावुपाक्रिया । 
वुभ्लग्रोकामयग्रस्ता राष्ट्रे तस्मिन् द्विजातयः ॥ इति । 

अन्न विद्धोषा गाग्य-- 
अधंरात्रादधस्ताश्चेत् खङ्क्रान्तिग्रहण तथा । 
उपाकमं प्रङ्ुर्बाीत परत्चश्न दाषरुत् ॥ 

त्था-- 9 € _ ० यद्यधंराज्नादवाक चेत् प्रहः सङ्क्रमपवच। 
नोपाकम तद् कुयात् धवण्यां ध्रचणर्पे चवा ॥ 

~  -^-~---~- ~~ +~ - अव -- +~ 

(१) तत्र च तस्मिन् दने चेत्यभः 
त भः मि न क म ने न ५ ७ 
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यानि तु- 
अयादद्यदिक धस्य देनानां नवकः ध्रवम् । 
माङ्कस्यघु समस्तेषु प्रहणे चन्द्रसुययोः ॥ 

तथा- 
दादङइ्यादिस्तुतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्मरतः । 
पकाद्दयादिकः सोरे चतुथ्यंन्तः प्रकीत्तितः ॥ 
खण्डग्रह तयोः प्रोक्त उभयत्र दिनत्रयम् । 
इत्यादीनि निषेधवचनानि तानि माङ्खद्यक्मान्तरविषयाणि । 

तथाच स्मतिः 
च 4 क 9 

नित्ये नेमिसिक जप्ये होमयन्लक्रियासु च। 
उपाकमाणि चोत्समे ग्रहमेदा न विद्यते ॥ इति । 

पव च भ्रहणपृ्रोत्तरदिनि श्रवणसच्व तत्रायाकमं न त्याज्यम् । यद्। 
च प्रदणलङ्क्रान्तिदुध पवं तद् काङ्नियम उक्तः स्मृतिमहाण्वे- 

सद्छक्रान्त्रहणं वापि यदि पचणि जायते। 
तन्मासे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां च तदिष्यते ॥ 

तथा-- 
सङक्रान्तिग्रहणं वापि पौणमास्यां यदा भवेत् । 
उपाङ्ातिस्तु पञ्चम्यां काया वाजसनयिभिः ॥ इति । 

व। ज सनयिगिरत्यनेन येषां पञ्चमी ग्रह्य उक्ता त उपलक्ष्यन्ते । 'स 
ङक्रान्तिभ्रहण वा पि' "यदि पवणिश्त्यादसामाच्यवाक्येकवाक्षयतालामा- 
त् । अन्यथा वाजसनयिभमिः पञ्चम्यामवेति चत्युभयविधाने वाक्यभेद 
ध्यात् न च ““सङ्क्रान्तिग्रहण वापि यदि पचाण जायतः इव्यस्यानना 

पसंहार युक्तो नतु लक्षणा क्षणात उपसूद्ारस्य न्याय्यत्वात्, अन्यथा 
“पुराडाश चतुध।( करोति""ईइवयतत्समानाथकत्वाथमाग्च यवाक्य$पि ल 

क्षणा स्यादित्ति वाच्यम । प्रकृत हि उपललहारे श्युदधपञ्चम्या अपि विधे. 
यस्वेन वाकयसेदापर्या लक्षणेव युक्ता तस्माचषां गृह्ये पञ्चमी उक्ताते 
वाजसखनयिपदेनोपलक्ष्यन्त इति किम् ।येषां तु ग्रह्य पञ्चमी नाक्ता तेः 
पृवादाडतमनुवाकयात् , 

श्रावणस्य तु मासस्य पोणमास्यां द्विजोत्तम ! । 
आषाद्यां प्रौघ्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम् ॥ 

इति कू्मपुराणाब प्रोद्ठपद्यामाषाद्यां वा कायम् । बोघायनस्तु माषा 
द्यामव। तषा केवलाया पवाब्राद्या उक्तत्वात् । साप्रगस्तु सदस्य सूय 

हस्तनक्षत्र कायम् । प्रोष्ठपद हस्तनेति पएूवाद्ाह्तगाभलत् । प्राष्ठपदी- 

मिद्यज् प्रोषठपदः सौर पव सिदाकंकपः । 



९ दीरभिन्ोद्चस्य खमयप्रकाशे- 

सिदे रवौ त॒ पुष्यक्षं पृ्ाज्ञे विचरेदबहिः । 
छन्दोगा मिखिताः कुयुरुर्सगे सषछन्दसोम् ॥ 
द्युकलप्क्षि तु हस्तेन उपाकम्मापराह्धिकम् । 

हाते गाग्यवचनात् । इड च छन्दागानामेव । यदाप 
उपाकम।पराह् स्यादुत्सगेः प्रातरष हि । इ्ति, 

तदपि छन्दोगविषयमेव । अन्येषां तु देषकमेत्वात् पुवाह्न पव । 
भवेदुपाकृतिः पोणमास्यां पूवाह्न पव तु । 

इति प्रचेतोवचनन पुवाह्वस्यापि वधङ्तत्वात । युज्यते चास्य गा 
ग्यवाकयपयांखोचनया चछन्दागातिरिक्तविषयत्वम् । प्रयोगपारिजति तु 
सर्वैरपराक्न पवेत्युक्तम् । मत्र प्वेणः सखण्डत्वे ओदयिकस्येव ग्रह 
णम् । तथा च~ 
कालिकापुराणे, व ८. 

चतुहंहयां समुत्पन्नावसुरो मधुकेटमो। 
वेदान् स्वीकुवंतः पद्ययोनस्तौ जहतुः श्रुतीः ॥ 
हत्वा ताषस्ुरो देवः पातालतलवा सिनो । 
आहृत्य ताः श्रुतीस्तस्मे ददो लोकगुसः स्वयम् ॥ 
अभुद्छड्धश्चुतिश्रह्मा पवेण्योद येके पनः । 
अतो भरूतयुते तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते ॥ 
असुरं वजयेत् काल वेदादरणशङ्कया । 

मविष्योत्तरेऽपि-- नि 1 
सम्प्रति श्राषणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये। 
स्नान कुर्वत मतिमान् श्चुतिस्सृतिविधानतः॥ 
ततो देवान् पितृश्चैव तपेयेद परमाम्मसखा। 
उपाकमे दिवेवाक्तख्षाणां चव तपेणम्। 

श्रावणस्यान्त इति भोणचन्द्रामिप्रयण । हस्तश्रवणे अपि सखः 
ण्ड ओदयिके पव ग्राह्य । तथाच- 

ग्रह्यपरिशिषट, 
धनिष्ठ प्रातिपद्युक्त त्वाषटऋृक्षसमन्वितम् । 
भाषणं कम कांत चटग्यज्ञुःसामपाठकः ॥ 

तवष्ट चिघ्ना । न च श्रावणमिति नैतस्य कम्मणो नामधेय किन्तु 
धषणाकमेण इति वाच्यम् । व्यसेनेव तस्यापि संज्ञाकरणात् । तथा च~ 
व्यासः, . | 

श्रवणेन तु यत्कम उक्तराषाढस्युतम् । 
सवर्लरङ़तोऽभ्यायस्तर््षणदेव नश्यति ॥ 
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धनिष्ठासयुतं क्यात् श्रावणं कम यद्धषेत् । 
तत्कम सफल विद्यादुपाकरणसंक्ञितम् ॥ इति । 

इद चकमकारब्याप्त्यसम्भव यओदयिक्र शाखम् अज्र च पवोँदायक्- 
त्वधिघः सखवेयज्ञुः्चासखिविषयः । पूर्वाक्तधनिह्ठाप्रतिपदयक्तामत्याददिव 
क्येयलु.शाचिमान्न रति यदयिकप्ण उक्तत्वात् । न च-- 

पवेण्योद्यिक कुयुः ध्राव्णीं तेत्तिरीयकाः ) 
बहचरचाः श्रवणे कछुयुत्रह स ङक्रान्तिवाजते ॥ 

इत्यनेन बहङ्चपरोश्टवाक्येन तेलिरायाणामवाक्तत्वासात्तिरोय मात्र 
परत्वमिति वाच्यम । अनत्र तैत्तिसीयग्रहणस्य उपलक्चषणाथत्वात् । 
कथमन्यथाऽतुर्यकक्षतया चहचचानामुपादान क्रियत सुल्यकक्षाणामेव हि 
ख माभिभ्याहारो युज्यत। नहि सम्भवति व्राह्मणेरिदं कत्तव्य क्षात्रियेरिदं 
कटेरिदमिति युस्यत च वेद्येरिदं कत्तव्यमिति । पवं च वहच्रचेः श्रवण 
इति समभिव्याहारो य॒ञ्यते याज्तुषैः पवणीति । कि च बहन्रचगृह्यपाराशे 
कारो बहवुखानामेव कर्मसम्बन्धिधम्मविधघानाथं प्रवृत्तो न तु तेत्तिरी- 
याणाम् । पद च यत् त्र तेत्तिरीयसरम्बन्धितत्कालाद्क श्रूयत तद् 
शऽचुवाद् एव । अनुवाद्श्च यथाप्राक्तस्यव प्राप्तश्च प्रकृते पवेदयिकस्व 
विधायककाठिकपुराणादिवाकयात्। कालिकापुरागमपि स्वस्वगृह्यप्राप्तपवण्ये- 
वोद्।येकत्वं विद घाति । पवेप्रासेश्चाविशेषेण सवयाक्तुषाणामेवेति । पव 
च तेषामवानुवादो यस्यत । यदपि- 

श्रावणी दुंगनवमी दूवां चेव इुताशनी । 
पृचविद्धेव कत्तव्या शिवरात्वलेदिनम् ॥ इति । 

तदपि न तेत्तिरीयातिरिक्तानां पृवंविद्धाचिधायक किन्तु उपाकमाति. 
रि्क्तिवेषयम् । अयवा छन्दोगकन्तकोपाकमाबेषयम् । अपि चात्र पव 
गतविशषस्थेवौदायिकस्य विधानं युक्तम् अपेक्षितत्वात् समभिभ्यादा- 
राच्च। न च यदोदाथेके पवेण्युषाकुयुः तेचरीयक। पवेति बचनभ्य- 
चिरास्त्विति वाच्यम् । पव हि विशिष्टाजुवाद् वाक्यभेदः स्यात् । न 
च यदौदाधेके तेच्तिदलयक। इव्यव वचनभ्यक्तिः प्वोदायिकत्व च 
सल्नियिलमभ्यमिति वाच्यम् । उपाकम्मणः सन्निहितत्वे$पि पणः स. 
क्नाधिलभ्यत्वासरम्भवात् । तथा सति सन्निधित दव न्नवणापास्थलया 
तत्राप्यौदायेकत्वखामे उत्तराद्धे निर्थक स्यत्। नच तवापि पवे( 
द् यिकत्वग्रहणसङक्रन्तिरदित्वरूपविरोषणद्धयाकेधने वाक्यमेदापात्ते. 
रितिवाच्यम् । पकद।यनीत्वपिङ्धाक्षिव्वयाद्कयोरपि योगेकत्वेन द्रभ्य- 
वचनयोर्विशिष्टद्रग्यविधिवद्जापि 77ागिकाम्यामन्यतः प्रसिद्धाथाभ्यां 



९६ वीर मिच्ोद यस्य समयप्रकाक्े- 

पदाभ्यां दिशे पवेव वि धीयते इति न किञ्चेदनुपपन्नम्। अन्येतु ते. 
्तिरीयकनकपर्नोद यिक्रत्वावेशे्ठापाकम्मावाधमवेच्छन्ति ' नचवि 
शश्रावघा गारवापत्तस्तात्तरायक्रपद टक्षणा। तथा साति "राज्ञा राजसु 

येन यज्ञतः” इत्याद्ाबपिच्रेवर्णिकलक्चषणाप्रसङ्गादिति । गृह्याक्तस्य च पुन 
विधिः कन्तंमदात् , अन्यथा पकविषयानकस्मरुः्युच्छेदापत्तरिति उद् 
न्ति । तन्न । स्म्रतयो हि स्वातन्वेणेव प्रचृत्ताः युक्तं यत् प्राति स्मुतिषि 
धिरिति, पारोश्चष्ट पुनः शषपूर्णरूपं शषिणमुपजीव्येव प्रदृत्तमिति 
न तञ्च तदननुचादेन विधायकत्वामेति । अत्र ओदयिकमपि सङ्गष 
प्रापि ग्राह्यम् । तथा च-- 

गाग्यः~- 

श्रावणी पौणमासी तु सङ्गवात्परनो यदि । 
तदेवेदयिकी प्राह्य। नान्यदोदयिकी भवेत् ॥ 

निगमेऽपि-- 
श्रावण्यां प्रोष्पद्यां चा प्रतिपत् षण्मुहूनकेः। 
विद्धा स्याच्छन्दसां तजोपाकमात्सजन भवत् ॥ इति । 
पर्वति हस्तश्रवणयारूपलक्षणम्। 
उदये सङ्धवस्पर्य श्रुतो पवेणि चाकेम । 

युनेभस्युपाकमं ऋग्यजञुःसामगाः क्रमात् ॥ 
हति पृथ्वीचन्द्रोदयश्चतवचनात् । एतच्चोपाकम मटरमास्ति न कायम् 

तथा च- 
कात्यायनः 

उत्कषः काठवुद्धो स्यादु पाकरणकमेणि । इति । 
पव च- 

दशाहारासु नोत्कप्रश्चतुष्वपि युगादिषु । 
उपाकममहाषष्ठ्यह्यतदुकतं चुषादितः॥ 

शति घाकये सरमानविदिनत्वरूपहतु पन्यास पूवैकमयुत्कषविधाः 

नार्छन्दोगानां सोरमानेन विहितत्वात् तहिषयामेदमृष्यग्ङ्गव चनम. 
ति । काचन श्युक्रमोद्यादिखत् दवितीयोपाकम्मोवेषयत्वामेति । तथा च- 

स्मतिसङ्धदे, 
गुरुभागेवयोम।द्ये बास्ये वा वाद्धकऽपिवा। 
दथाधिमास्सस्षपेमलमासादिषु दविजाः 
प्रथमोपाङृत्तिन स्यात् छता कमविनाश्ाङत् । इति 

आदिपदात् वक्रातिचारसङ्कहः । विस्तरस्तु मलम्रासानेङूपणे दष्ट. 

ठ्यः। अन्न विशेषो माधवीये 



चपाकमकाला्षणयः। ९७ 

वेदापाकरणे प्रातते कुटीरे सं स्थिते रवो । 
न उपाकमे न कन्चैग्यं कतेव्यं खिहयुक्तके ॥ ईति । 

॥ भरावण्यां श्रावणीकमं यथावि समाचरेत् । 
ढपाक्म तु कत्तव्य ककटस्थे दिषाकरे ॥ 

इत्यनेन निगमवचनेन ककंटस्थ विघानात् कथ निषेध इति । सव्यम् । 
नायं निषधः । किन्तु सिहविधिविदाष पव "न गिरागिरानिवरूयात्"! धति 

धत्(१) ( अ० ९ पा० ९ अचि० १८ ) । प्व च सिहकक्रटयोख्भयारपि 
परा्तत्वादभ्यवस्थायां देकामेदेन ष्यवस्थामाद-- 

प्रयोगपारिजति धृदस्पतिः, 

नमदात्तरभागे तु कत्तष्यं सिष्टयु कतके । 
करकट सास्थते भानावुपाकुयाच्च दक्षिणे ॥ इति । 

अस्यार्थः सर्वश्रापाक्गरण प्राप्त दक्षिणदेशेऽपि उपाकरणं प्राप्तम् 

पवं स्ति तच्रानेन वाक्येन यदरुदक्षिण उषपाकुयांत् तत् ककर यदुर 

तत् खिहे । यन्त॒- 
सिंहरवो तु पुष्यं पूव विखरेद्रदिः(२)। 

छम्दागा मिखिताः कुयुख्त्सग सचच्छन्द साम्॥ 

श्ुक्कपक्चि तु स्तन उपाकमापरा्ञेकम् । 

श््यश्न क्लिह रचाविष्येतस्योभयत्र सम्बन्धन यत क्षामगाना सहा 

कै विधान तद्देश्मेदप्रापक्रककासहन्यवस्थानेच्रत्तिफलकतया नेत्यघत् 

प्राप्न्यर्थमिति न किञ्जदनुपपन्नम्  पतच्चपाकम प्रह्मचाररगरहस्थवान. 

प्रस्थैः कार्यं नित्यत्वात् । नित्यत्वं च ब्रह्मयज्ञरुूपानस्यकमाह्गमन्त्राप्याः 

( १ ) ज्योतिष्टोमे श्रूयते '"यज्ञायज्ञीयेन स्तुवत" हति । तत्र यन्ञायज्ञायाभेत्यनेन 

५'यज्ञायज्ञा वो गिरागिरा च दक्षते” इति यज्ञायज्ञपदघटितायाग्रचि समुत्पन्न खामाभिधीय 

ते । तत्न च गिराशान्दस्य पाठः । सत्र योनिगानमघीयनैः सामगेगकारेण सहेत ॒शगायीः 

२! गिरा इति गायते । “दरं कुत्वोदरेयम्' इति व्राह्मणवाक्येन तु गिराशब्द् गकारलवपूवे 

कमिराशब्देन गानं विधीयते । तथा च योनिगनत्राह्मणमानयोस्तुल्यबर्त्वन विशम, 

वाद्विश्स्येन प्रयोगे प्राप्ति "न गिरा गिरेति ब्रूयात् , यद्विरागिरति ब्रूयादत्मानमव तदुद्भा- 

ता भिरेव?” इति गकाररहितगनि बाधमुक्त्वा गक्राररादतामराषरद् बयत्वन विधीयते । 

एवमत्रापि बेदोपाकरणेः शनावण्य|* इति वचनयोः समानबरप्वेन धिदे ककटं च विक् 

व्पेनोप।कर्मणः प्रातो ननमदोत्तर' इति वचनेन देशभेद थवस्याप्यत इत्याशयः । 

( २) पूवंहिऽविवरे बहिः इति पाटा निणयचिन्भ्वादौ । अविवरे भ्रदणादिदाषरदिते 

इति च व्याख्यातम् । 

कीणस १३ 



९.८ वारामन्ादयस्य सभयप्रकाशा-- 

यकरवात् । आम्यायक्षस्व चोकमू-- 
कृ ्ययमन 

परत्यष्दं यदुपाकम सोस्तम षेधिवद्िजः। 
क्रियत दुन्शसरा तेन पुनर'प्यायन भवेत् ॥ 
अयातयामेदछन्दोभियत् क्म क्रियते दहिज्ञेः। 
कराडमानेरापि सदा तत्तेषां सिखिकारणम् ॥ 

उपारुत्यार्धायीतेत्यतो निस्याभ्ययनाथव्वेनापि सववेषामवद्यकत्तंब्य 
स्वम् । अध्ययन च सर्वषाम् । तत्र ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचर्यस्य तद्थत्वदेव 
सिद्धम् । गहस्थानां तु प्रहणाभ्ययनमुक्त माईवलायनेन=~ 

समावृत्तो ब्रह्मचारेकद्पेन यथान्यायमितरे जायोपेयीप्पेके प्राज।- 
पत्य तदिति । 

ब्ह्मचारिकल्येनच्येन नियमचिशषेण ब्रह्मचायैधीयीत तेनेव युक्तः स 
मावृत्ताऽप्यघीयीत । इतर ब्रह्म चारणस्तु यथान्यायरस्वविध्युक्तप्रकारेण 
अधीर्यीरन् । तथा जायोपेग्रीरगृदस्थोऽपि ब्रह्मचारिकल्पोाकतनिथमेन नत 

भिक्चादेघर्मणस्यथः । धारणाध्ययनाथत्वादपि सर्वान् प्रति नियतानु- 
छठानमुकम्- 

गोभिलेन 
उवाकमात्सजेनं च वनस्थानामपीष्यते । 
धारणाध्ययनाङ्कत्वाद् गरहिणां ब्रह्मचारिणाम् ॥ १ति। 

ह्रह्मचारिणो निका । उपक् बाणानामध्ययन!यत्वादव प्रात्तत्वात। 

॥अध्याप्येरन्वारग्धः' हत्य तोऽप्यध्यापकस्य गरहस्थस्यानुष्ठानमुककप्मिति। 
श्त्युपाक्मकारः | 

भयोत्सजनम् । 
तत्न मनुः- 

पुष्ये तु च्छन्दसां कुयाद्रदिसत्सर्जनं चिजः। 
माघह्युञ्चस्य वा प्राप्त पृवाह प्रथमेऽहनि ॥ (अ० ४ शो ०९६) 

पुष्येन्पोषे । बहिः प्रामादिति श्चषः। उर्लजनं ङष्णपक्षाध्ययनरा. 
हिष्यम्। न तु सवंथानभ्ययनम् । 

यथाराख्े तु छत्वेवमुल्सम छन्दसां बदिः 
विरमत् पक्षिणा रात्र यद्वाप्येकमहानशम् ॥ ( ४।९७ ) 
अत ऊध तु छन्दासि श्चुङ्कषु नियतः पठेत् । 
धद्ङ्गा(न रहस्य च ष्णपक्षघु सम्परखत् ॥ ( ७।&८ ) 

दते मनक्तः । भ्रथमेऽहनीति पुष्य त्यत्रापि सम्बध्यते । यद् धा 



उत्सजनकालानिणंयः । ९९ 

घण्यामुपाकमे तका पुष्यमासस्य शुङ्कप्रतिपदि पृ, यदा परोषठपचां 
तदा माघ हति ष्यवास्थितो विकद्पः। 

श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाहृत्य यथाविषि । 
युकद्छन्दास्यधी्यीत मासान् विप्राऽयपञ्चमान् ॥ ( ४।९५ } 

इति मनुनैव अद्धपञ्चममासाध्ययनस्य विदितत्वात। भद्धेपश्मान् 
इति अधः पञ्चमे यघुते सखाद्धाश्चतुर इति यावत । या्षवस्क्यस्तु क।- 
लान्तरेऽप्याह- 

पोषमास्स्य रोहिण्यामष्टकयामथापि वा। 
जलान्ते चुन्दस्ां कुयादुत्लगे विधिवद्भदहिः॥ इति । 

पौषमासरादिर्ण च श्युङ्जगक्षगतेव। मनुविहिनशुङ्कपक्षबापरे प्रमाणा. 
भावात । अष्टकायामित्यन्नापि पाषमासस्यति सम्बध्यते । तेन पौष 
ष्णाषटम्यामिव्य्थः। 

भापस्तम्ब 
तैष्यां पोणमस्यां रोहिण्थां वा विरमत। 

तेष्यामिति रोहिण्यामित्यनेनापि सम्बध्यते पूवाक्तयह्वत्यव।. 
कयत । 

बौधायनः ध्रावण्यामाषाद्यां वोपाकृव्य तेष्यां माध्यां वोध्सृज्ञेत् । 
आषाद्य।मुपारूत्य तेष्यां श्रःवण्दामुपारूत्यमाध्यामिति बोभ्यम्। 
पतश्च ““षण्मासानधघीयीत'” इति भाखलायनाक्तमुररीकृत्य । उत्लजंनं 
प्रकुत्य बआर्वलायनः-- 

मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताम्बोरऽन्नन हुत्वापोऽभ्यवयन्तीति। 
अनेन यद्यपि माघङकष्णाष्ठमी प्रतीयते । तथाप्यत्र सामीप्यसप्तमीः 

क्विवक्षया माच्यवाक्ता "अप्नीषार्मायेण चरन््युत्तरषेद्याम्"” इति वदिति 
बाचिङृता व्याख्यातम् । अत प्व बदूरृचगृद्यकरिकाया म।ऽधवाक्ता। 

अध्य।यात्लजन माध्यां पणमास्यां विधायते । इति । 
पते च पक्षाः स्वस्वगरह्यानुसाराद्यवास्थताः। सामगानां तुर्सज- 

नकाटमाद-- 
गाय 

हे रधो तु पुष्यक्षं पूवाह्े विचरेद्रहिः। 
छन्दागा माङ्ताः इयुरुरकषग सवच्छन्दसाम ॥ इति । 

यदातु कि्स्थे सूयं हस्त पव प्रथमस्ततः पुष्यस्तदा कक्रस्य 
पुष्ये उत्लजेन कायमिव्युक्तम्- 

छन्दो गगृह्यपरिश्चिशे, 
मासे प्रीष्टपदे हस्तात् पुष्टः पूव। भवेद्यद्ा । 
तदा तु भ।वगे कु्यादुत्सभे छन्व्सां द्विजः ॥ इति । 



१०० वीरमिश्नोदयस्य सभयप्रकाक्नो- 

प्रोष्ठपदे यो दस्तसनस्मात् पूवैः पुष्यो यदि भात्रणगतो भवेत् तदा 
ध्ाधण पवोर्खम कुयाीष्ठत्य्थः । प्रा्ठपदश्चावणो मीनादिसोरमासासि 
प्रयिण ककेखिहयोरेवामिधायको । तेषां सोरमानेनेवोपाकरममविघानाव्। 
अत्यन्ताध्ययनश्चीखानां तु कालान्तरमुक्तम् ~ 
खादिरगृ्य, विः । ध 

पुष्ये तूर॑सजंन कुया दुपाकमोदिनेऽथ वा । इति । 
पष च पक्षो "यत् स्वाध्यायम्धीतऽब्दम्” इतिमाधवोपद्चितशध्ुतेः 

प्रोतः । एतच्च दैवत्वात्पूवादाह्तवेचनभ्यश् सर्वैः पृवोह्न पव कायम् | 
पवेणः स्खलण्डत्व सङ्ग्रव्याप्यव ब्राह्यपिव्युक्तमुपाकर्मकालनिरूपणे | 
अंस्य वेदाभ्ययनायं प्रत्यब्दकत्तेव्यतामाद- 
कात्यायनः, 7 

प्रत्यब्दं यदुपाकम सोत्समग विधिवत् दिज्तेः। 
क्रियते छन्दसां तेन पुन राप्यायन भवेत् ॥ 
अयात्तयामेदखछन्दोसिधत्कम्म क्रियते धिजः। 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तषां स द्धेकारकम् ॥ इति । 

इ्युरसजंनकारनिणेयः । 

श दान्तादििवनामावास्या तु अभ्यङ्ग प्रातः कालव्यापिनी प्राह्या | 
षे भूते चदे च कासिकथ्थमे दिने। 
यदा स्वाती तद्ाभ्यङ्गस्नान कुयादिनोदये ॥ 

इति ब्रह्मोक्तः । दीपदाने तु प्रभातभ्यापिनी ग्राह्या । 
पव प्रभातसमये त्वमावास्यां नराधिप || 
रत्वा तु पावेणन्नाद्धं द धक्षीरघतादिभिः॥ 
दीपान् द्वा प्रदाषतु रक्ष्मा पृज्य यथाविि। 
स्वद्ुःतेन भाक्तम्यं सितवच्रोपशोनिना ॥ 

ह तिभविष्याक्तेः ¦ दिनद्वयसस्वे परा, 

वण्डेकरजनीयागे दशः स्यात्तु परेऽहनि। 
तदा निदाय पृवद्युः परधुः खखरात्िका। 

इतिञये तिवैचनात् । अस्यामेवापररात्रावलक्ष्मीनिःसारणं कायम् । 
पवज्गत निशीथ तु जन निठदलखोचने। 
तावन्नगरनारीभिः शुषर्डिडमवाद्नेः॥ 
निष्काद्यत ४हछटाभेरलक्ष्मीः स्वगरहाङ्गणात्। 

हति भविष्योकेः। कार्तकपोणमासी ज्पुरदादे सन्ध्याग्यापिति। 
प्राष्य । [र 



हारका निणयः। १०१ 

पौणेमास्यां तु सन्ध्यायां कत्तव्यल्िपुरोर्लवः । 
इतिबद्मोकतेः। फ।दगुनपेणमास्यां दोखाक। । तस्यां च प्रद्षव्यापिः 

नी भ्राद्या । 
निश्चागमे तु १ज्येत दोलाका सवेतामुखी । 

इतिवचनात् । दय च भद्रायां न कत्चैव्या “द्रायां देन कत्तव्य" 

इतिपूर्वोदाहतवचनात् । एव च- 
भद्रायां विदितं कायं दोखायश्च प्रपूजनम् । 

इतिनिबन्धाभासवचन देयम् । त्न दिनद्वये प्रदोषसरवे परा पूवस्य 

मद्रायुक्तस्वात् । यदा तु पूचस्यामेव प्रदाषन्यािमद्वायागश्च मवति, 

सूर्योदयात् पूवे च यदि दालाकाद्।पनाय कियानपि मद्राददहितः का 

[ऽविष्यत ! तदा प्रदोषातिक्रमेऽपि तन्नैव कायम् । 

पका यामद्वयादुभ्वै चतुदेदयां यद्। भवत् । 
हाखां भद्रावसाने च निद्रीथान्तेऽपि वापयेत् ॥ 

इति भविष्योत्तरत् । यानि- 

मध्यराज्रमतिक्रम्य विष्ठेः पुच्छं यदा भवेत् । 

प्रदोषे ज्वाखयेद्रहिं सखुखक्लोभाग्यदायकम ॥ 

इत्यादि वाक्यानि तानि निमूलानि । यदा तु पूचन्न भद्रारदितः का 

लो न भ्यते परतोपि चन प्रदोषभ्याप्तिः तदा पूवेरैव मद्रपुच्छे 
कायम् 

परयिष्यां यानि कयाणि द्युभानि त्वद्युमान च । 

तानि सवण सिध्यन्ति वष्टिपुच्छ न सशयः॥ 

इति शव चनात्। इदं च यदोत्तर्र सद्धयामान्न गत् पूवमेव पाण 

मासपसिमासिस्तदा चेयम् । यदा तु तन्मिता तताोऽधका वा पाणनाल्तां 

प्रतिपश्च द्वितीयदिने बरहद्धिगामिनी तदा प्रातेपतप्रदाषऽपि सा काया। 

खाद्धंयामनत्रयं पूणा दवितीय 1देवस यदा । 

प्रतिपद वद्धंमानातु तदा स्ता दलका स्मरता॥ 

षति मविष्योक्तः । यान वतु-- 

रावणी दुगैनवमी दुवा चव हुताशन । 

पूरवविद्धैव कच्चन्या शिवरात्रबट हदनम् ॥ 

इत्यादीनि पूर्वविद्धाविघायकानि ताने पूचादन मद्राभावि केयानि । 

यद्! तु पूषदिने भ्रा द्वितीयदिने चन्द्रब्रहण तद् पूषनेव भद्रापुख्चे दो 

लाका कायति दिवोदासः । अन्ये तु प्रदणक्राङ पव कया । 



क्क । १०१ वीरमिन्रोदयस्य समयप्रकाके-- 

सर्वेषामेव वणानां घुतक राहुदशेने। 
® क £ क, 

स्नात्वा कम्पाण कुवीत श्तमन्न विजयत् ॥ 
इति घचनेन क्नानातच्तरकतग्यत्वप्रतीतेरिस्याहुः । 

हति दोलाकानिणयः। 

+ १ 

भथ पवेनिभेयः। 

यद्यपि “पौणमास्यां पोणमास्या यज्ञेतामावस्यायाममाचास्ययाय 
जेत” हातिषवाकयाम्यां साङ्ग दशंपृणमासो पवेणि विहितो इति प्रतीयते 
तथ।पि '"पू्महदंवता गृहणन्वयुत्तरमद य॑जेत?“ पक्षादयो यष्टव्याः पक्चान्त। 
उपवस्तब्या'दतिवाकयान्तरकवाक्यतया पर्वण्युपक्रममानं ताभ्यां विधीः 
यते समासित्तु प्रत्तिपद्यव । अन्न द्वताग्रहणमन्वाधान देवतासङ्ट्पश्च । 
पक्ान्ताः=पोणेमस्यः पक्षादयः=प्रतिपद्! । व्यक्तयमिप्रायं बहुवचनम् । उ 
पवासः क्रत्वद्गभूतयमनियमसङ्कर्पः। अथवा पौणमास्यम(वास्याश्चब्दयोः 
सस्धिषाचित्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् तस्य चातिषुक्ष्मत्वेनोपक्रमस्यापि तञ 
कन्तुमशाक्षयत्वादत्र शछक्षणया पोणमास्यमावास्याश्चष्दाभ्यां परवप्रतिष- 
वूपं सन्धिपादवदयवत्ति तिथिद्वं छृत्स्नप्रयोगायस्वन विधीयते । एवं 
च “सन्धौ यजत? दव्यत्रापि सन्धिदान्देन तादशतिथिद्रयमेव लक्ष्य 
ते । तथा च सन्धिमामेतो यजतत्यप्यनुगृह्यते । पतदेवाभिपरेव्याद- 
बोषायनः, ध „_ ह 

सृक्ष्मत्वात् सलन्धिकालस्य सन्धे्धिषय उच्यते। 
सामीभ्यं विषय प्राहुः पूचंणान्हा परेण वा ॥ हति । 

डभयथा पवेण्यन्वाघानम्। तत्रापि न सम्पूणं पवोन्वाधानकालः 
किन्तु आद्यं भागत्रयम् । यागकाटस्तु पवेचतुथोश्चः भपरतिपद आमः 
शान्रय च । तथाच -~ 

रोगाक्षिः, 

भ्रीनश्चानोपवस्तस्थ यागस्य चतुरो विदुः। 
हवावशाबुत्खजेदन्त्यो यागे च वतकम्मेण्णि॥ इति । 

लोपवस्तस्याम्वाधानस्य । अन्यो-पर्वप्रतिपदोरन्त्यो भागो । याने प्रति. 
पदोऽन्त्यो भागो ष्यः, वतकस्मोण अन्वाघने पर्वणाऽन्त्यो मागो 
व्यं दत्यथः । पतच्च व्यहसाभ्यत्वे । सद्यस्कालत्वे तु पचतु ऽऽ. 
प्यभ्वाधानमिति वक्ष्यत । तच्चान्वाधान प्रातरेव । ""यदहरुपवसथो भ. 
वति तदहः पूषांह्न पव प्रातराहुति इत्वा” इति गोभिलेक्तेः । पवं यागो 
ऽपि प्रातरेव । | 



प्रकूलीष्िकालनिणंयः । १०३ 

पवणो यश्चतुथाश यादाः प्राक्तपदख्नयः । 
यागकालः स विक्चयः प्रातसुक्तो मनीतिभिः ॥ 

इतिवचनात् । प्रातयज्ञघ्वामित्यादिश्रुतेश्च । प्रातकालश्च पञ्चधा 
विभागेन । 

टेखाप्रश्त्यथादित्ये घरिकास््रय पव तु। 
प्रातःकारु इति प्रोक्तो भागश्चान्हः स पञ्चमः॥ 

इतिवचनात् । चतुरादि विभागषु-- 
ख एवाष्यद्धसयुक्तः प्रातरित्यसिधीयते॥ हति । 

भाधुनिकानां तच्छब्दव्यवहारस्तु भाक्तोऽनेकाथत्वस्यान्याः 
्यत्वात् । पवं यागन्वाघानकारे निरूपिते यद् तात् पर्चप्रतिषप 
दाः सम्पुणत्व तद्। न कथित् सन्देहः। यदातु तयोः खण्डत्वं तद्। 
प्रकारचतुष्टयम् । आव्रत्तनात् भ्राक् आवतस्तेन वा तदु्र वारात्रौषा। 
तत्राद्य पक्षद्धय तादने यागस्तत्पूर्वलरन्वाधानम् । 

पुचाह्ति बाथ मध्याह्ने यदि पर्वं समाप्यते | 
उपोष्य तच्च पृवद्युस्तदहयाग इष्यते ॥ 

हतिलोगाक्षिवचनात् । अन्न पूवाह्ममध्यान्हश्शब्दावावरुनपूवंमागाव- 
तेनपरो। . 

आवत्तना्त पूर्वाह्णो ह्यपराह्नस्ततः परः। 
मभ्याहवस्तु तयाः सान्धयैदावत्तंनमुच्यते ॥ 

दति तत्प्रकरणपरटितवचनात् । पवं चतत्प्रकरणपदिशोऽपराष्वक् 
व्दो ऽप्यावत्तनात्तरभागवचना ऽस्माद्धचनाद् व गन्तव्यः । अन्त्यपक्चद्वये तु 
यद्यपि- 

अपराह्न ऽथवा रात्रो यदि पवे समाप्यते । 
उपोष्य तस्मिन्नहनि इवोभूते याग दभ्यते ॥ 

हति लीगदिवाक्यात् सर्धिदिनेऽन्वाधाय प्रातयाग ईति अविरोषेण 
प्रतीयते तथापि अषराह्नसन्धा ताबत्परद्यश्चन्द्रदशनाभावे सन्धदि 

ऽन्वाघानं प्रातयागः। 
दितीया त्रिमुहूत्ती चत् प्रतिपद्यापराह्निकी। 
अन्वाधानं चतुदश्यां परतः सोपमदशनात् ॥ 

दतिबोधायनवचनेन चन्द्रद शने सन्धिदिने यागस्य विदितत्वात् । 
अत्र चतुदैश्यामन्वाधानं चतुदशीदिने क्िज्चिदमावास्याप्रवेश्च पव 
षघ्यम् । 

यदा चतुदेशी याम तुरायमनुपूरयत्। 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव आदमिष्यते ॥ 



१० वीरमिन्चोदयस्य घमयप्रकाशे- 

इति बाधायनेक्तेः । श्राद्धमन्वाधानस्याप्युपलक्षणम्। अत पव माषवेन- 
चतुदंश्णं चतुयामे अमा यत्र न दद्यते। 
दवाभूते प्रातपद् यत्र भूते कथ्यादिकी क्रिया॥ 

इति बोधायनवाकये समा सम्पूणं म रद््यते किन्तु स्षस्पा इद्यत 
इति व्याख्वातमिति कचित् । हेमादिष्ठु- 

चतुदरी च सम्पूण दितीया क्षयगामिनी । 
चरुरिष्टिरमायां स्यादुभूते कष्यादिको क्रिया ॥ 

इतिवचनाच्चतुदश्याममावास्याननुप्रवेक्षेऽपि प्रतिपदि चन्ददश्चे 
ने चतुदहयामन्वाधाय परद्युरिष्टारित्याह । द्वितीया क्चयगामिनीति चः 
नद्रद्रीनापलक्षणम् । सात्रसन्धौ तु सवेदान्वाघानमेव । “अपराह्वऽथवा 
रात्रौ” हतिखोगाक्िवचनात् । न चेतस्यापराह्प्तन्धेरिव चन्द्रद्लनामाववि- 
षयत्वम् । चन्द्रदशंनाभव सति अपरहसन्धादन्धाधानं चत् किमुष. 
कतव्य शात्रिसन्धाविति कैमुतिकन्यायेनेव भ्रति गात्रिसन्धिशाखानये. 

भ ~ € [, (~ {~ न कयापत्तेः । अत पव न पाणंमासरीमा्विषयत्वमपि । अपराह्वप्रहणेनेव 
सिद्धः! अत्रच सन्धिस्तिथिसाम्ये तावद्यथास्थित पव । बृद्धिक्षययो. 
स्तु पवैसखन्धिमुपक्रम्य विश्चेषमाद- 

लोगाक्षिः 

तिथेः परस्या घरिङ्ास्तु याः स्युन्यूंनास्तयथेवाभ्याधिकाश्च तासम् । 
अद्ध वियन्यच तथा भ्रयस्यहासर च ब्रुद्धा प्रथम दन चत् ॥ दत । 

अस्यार्थ मघवन स्पष्टीङतः। 
बुद्धिः प्रतिपदो यास्ति तदद्ध पवैणि क्षिपेत् । 
क्षयस्याद्धं तथा क्षिष्त्वा सन्धिर्निर्णीवतां सदा ॥ इति । 

क्षिप्त्वा न्यून हर्वेत्यथः। ननु पवं यद्ा पूर्वद्युरपरहृलन्धिः प- 
रद्यश्च प्रतिपदश्चतुथ पव भागोऽवशिष्यते तदा कथ सन्धिश्ासरान्ि- 
णेयः परेदय्यागकालाभावात् इतिचत्, सत्यम् । 

खन्धिर्यत्रापराह् स्याद्यागं प्रातः परेऽहनि । 
कुवाणः प्रतिपद्धागे चतुर्थऽ्पिन दुष्यति॥ 

| शइतिबृद्धशातातपेन दोषाभावोत््या चतुर्थेऽपि भाने प्रयोगवि धानात् । 
पतञ्च पोणमास्यामू । अमावास्वायां तु चन्द्रदथेने यागस्य निषघाद् 
पराह्वकन्धो य।ग पवेत्युक्तम्। 

देमाद्रिस्वु “सन्धियत्रापराह्न स्यात्” इद्येतन्नाषवचन किन्तु मण्डन. 
कारिकेयमिति त्वा पौणमास्यामपि अपराह्नक्तन्धौ वहि परेघुर्यागक।. 



प्रकूती का रखनिणयः। १०५९ 

छोऽस्त तद्व तत्र यागस्तक्मवे तु पूर्वद्यरेषेस्युक्तवान्। अमावास्या. 
यातु चश्द्रद् शननाराराते सबसमस्मतम् । अत पव तत्र प्रायशित्तमुक्तम्- 
कात्यायनेन) 

यज्नीयेऽह्वि सोमश्चद्वाखण्यां दिशि दश्यते । 
तन्न भ्याद्कातामहूत्वा दण्ड ददयादुद्धजातये ॥ इति । 

न चच चतुद्दइयामप चर्दददनसमस्मवाच्त्र च “यदेधनन पुर 
स्तात् पयत् , तद्यबपचस्त् ` हात गानलनान्वाधानस्य पयुकस्तत्वात् 
कथ तत्र तष्युष्ठानामति वाच्यम । “अङ्गगुणविरोध चख तादथ्याल्'' 
( अ० १२ पाऽ २ आधेऽ र) इति न्यायेनतादसे विषये तच्राप्यङ्कभूता 
न्वाघानाुषठानाचेव्यात् । अत पव श्रतिः ''तद्धेक दश्रपवसान्ति'' इति । 

अपस्तम्बोऽपि उपवसेदिव्यनुबुत्तो-- 
यक्हन टखश्यते तवद्हरमावास्थां दवो न दष्टार इति वेति। 
न च तेत्तिरीयब्राह्मण 

पषावे सुमनानामेष्ियंमभियजान पश्चाच्चन्द्रमाभ्युदेव्यास्मिक्नवास्मै 
खोकेऽधक भवति इति । 
तथा एेतरेयित्राहमगे- 

पुरस्तादमावास्यायां चन्द मसं यदुपेति तश्चजते । 

इति खन्टादये यागविधानस्य प्रारास्त्यावगमात् कथ तक्र 
यागनिषेध इति वाच्यम् । अच्राभ्युदयमानज्श्रवणात्तस्य च प्रति. 
पद्यपि सम्मवबान्नेतस्य चन्द्रदशेनदिनि यागकच्चेव्यतापरत्वामिति के. 
चित् । त्न । अभिपृषेस्य उदयतेः प्रस्यक्लदद्ानपरत्वात्् । अत 
पव श्रुत्यन्तरऽप ''स पष आहुतिभ्या जतः पश्चादन्ये" इांतस्पष्टचः 
न्ठदशेनेऽपि यागप्रतीतिस्तस्माच्छासखरीयदशनाभिप्रायाण्यतानीति देम 
दिः । वस्तुतस्तु रात्निखन्धो चन्द्रदश्चनदिनेऽपि यागायुष्ठानस्य पूवे सा 
यितत्वात्तद्धिषयाणीति युक्तम् । 

माधवापस्तम्बभाष्याथषङ्कदकारादयस्तु पूवादादहततात्तरीयतरयिवाक्याभ्या- 
मापस्तम्बाहवल(यनश्चाखिनामपराहलन्धो चन्द्रदशन पव यागः 
तदन्येषां तु बवौधायनकात्यायनादीनां चन्दद्शेने यागो न मवचस्ये 
वेत्याहुः । 

स्मृत्यर्थसरे तु सन्धिश्चाख्रेणेव स्वेदा निणयस्तनापराह्सन्धावपि 
सवेदाऽन्वाध्नानमेव । यानि तु चन्द्रदशनदिने यागनिषेधवचनानि तानि 
तस्थेवोपोलद्वकानि न तु निणोयकानीत्युक्तम् । नन्वेवं यागकालनेणये 
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१०६ वीरभिच्राद्यस्य समयप्रकाश- 

क्रियमाण तथव कदाचित् पक्चब्रद्धा पृवेयजनीयदेनार्सक्तदशे 
ऽहन्याप यागः प्रसज्यत । तच्च-~- 

षाडशेऽहन्यमीषष्टिमध्या पञ्चदशेऽदनि । 
चतुद शे जघन्येष्ठिः पापा सप्तदशेऽहनि ॥ 

इ्यापस्तम्बवव चनेन विरुद्धमिति चत्, न । इषटग्रहणस्यान्वाघधानप- 
रस्वात । यागपरस्व चतुदशेऽहनि यागाप्रापेस्तच्र जघन्योक्त्ययचुपपत्तः । 
अतश बृद्धसामान्यक्षयषु षोड़शपञ्चदशचतुदशदिनेषु कमेणान्वाधा, 
नामातवाकयाथः । सप्तद शऽन्वाधाननिषधस्तु निव्यानुवादस्तश्न तस्य 
कथम्रप्यप्रात्तः । अत एव बोधायनः- | | 

अ्रापषसथस्य स्थानानि चतुरशी पश्चदश्षी षोडश्ीनतुश्यो, 
वशा सत्तदश्ाात । 

यत्रापवसथ कम यजनायत् च्रयादङ्ाम् | 

भवेत् सप्तदशा वापि तत्प्रयत्नन वजयेत् ॥ इति । 
इदं षाडश्ादिदिनषु अन्वाधानं द्यहकाटत्व बोद्धव्यम् । सदय 

स्कालत्वे तु सप्ठदरोऽपि दिनऽन्वाधानं भवत्येव । तच्च सद्यस्कालत्त 
पोणमस्रीघरोष इत्युक्त- 

कात्यायनेन, र क 
सन्धिश्चेत् खज्गवादुदगु प्राक्पयावत्तनाद्रषः। 
स। पाणमासी विज्ञया सश्स्कालटविघो ति््ि;॥ 
इदं च सधथस्काटत्व वेकदिपिकम् । 

घन्वाहितिश्चास्तरणेपवासो पूर्वद्युरत खद पोणमास्याम् । 
आवत्तनात् धाक् यदि पवलन्धिः सद्यस्तदा घा क्रियते समस्तः॥ 
हत सद्धदोकः । पव च “पूवा पाणप्रास्तामुत्तरां धापक्वसेत्, इत्युप 

क्रम्य “सद्या चा पातः" इति सामान्यतः पाणमास्यामुक्तं सद्यस्त्वमाष 
तनप्रार्सलन्धिवषयमवापसंहत्तव्यम पकश्चुतिकलट्पनाखाघवात् । पतश्च 
वाजसनयिग्यातीरक्तविषयम् । तेषां तु- 
मध्यन्धिनात् स्यादहनीाह यस्मिन् प्राक पचणः सन्धिरियं तृतीया। 
सा खर्विका वाजललनायिमत्या तस्यामुपोष्याथ परेदयरिष्टिः॥ 

इति भाष्याथस्तद्कहकारेण तत्रापि द्यदकालताक्तेः । इयं ततीथेति। 
धन्रेयमिति पोणमास्यवोख्यते न त्वमावास्या अस्या पवापराहया 
म्धिभ्यां पूवे देविष्याभिधानात् । अत पव पौणमासामिकषोपक्रम्य- 

सर्विकां तृतीयां बाजसेनायेनः समामनन्ति । 
इत्यापस्तम्बेनोक्तम् । इदमपि द्यटकालस्वे प्रतिपत्तृतीयांशखाभ एव न 
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चकली षिक(तनिणयः | १०७ 

चतुयारखाम तस्यापरह्नल्न्यावव ''लन्धियद्यपराह्ध स्थात" इति. 
वाक्यन विहेतत्वादेति। अत्र च यदा पवेस्तन्यो शशिस्तदा अन्तमः 
पदाथः प्रतिपद्यव अनुष्ेयः। _ 

प्रातपद्यप्रावि्टायां यदि चष्टे: समाप्यते । 
पुनः प्रणीय छर्सेष्टिः कन्तेउ्या याग वित्तैः ॥ 

इति गाग्योक्तेः । प्रणीय अञ्चिितिश्चेषः। 
इति प्रकेतः कालनिर्गेयः । 

अथ विकृते; । 

ततर दशदूणमास्राचङूतानाामणणएपद्युवन्याद् नामातदंश्ता दर्हूका 

ठ प्राता 

यद्ृष्य्या पद्यु सममनवा यजत साऽमवास्या पाणमस्याकषा 

यजत 

इति वचनेन सथयस्कालटता विधीयते । तथा दक्विङृतो 
पोणेमास्यपि पृणमास्विकतावभावास्यापि इत्यव्यवस्था च विधीयत 
इति व्युत्पादितं पञ्चमोपान्त्ये। बौधायनस्वु नक्षत्र बेत्यधिकं नक्षत्रमप्यादं। 
तर्च छत्तिकादिविशाख।न्तम् । 

छत्तिकाः प्रथम विश्चाखे उत्तम तानि देवनक्चन्नाणे तेषु कर्बात 
यत्कारी स्यात । 

दति तेत्तिरयश्रुतः । रेवती च ¦ ध्यत्किञ्चाषाचीन सरोमात्तदेवत्यां 
कुर्वतः, इति तत्रेवाक्तेः । पतच्चन दशेपृणमासो भ्रति प्रवते प्राक 
राणिक्रन निरवकाशेन पोणमास्यादिकारेनानारभ्याधीतस्य सावका. 
शस्य नक्षत्रस्य पाञ्चदश्येन साप्तददयस्य दीक्षणीयास्वरेणोपांश्ुस्व स्येव 
धाधित्वात् । तन्न पाणि ॥वेओेषः । पोणमास्यमावास्वाशब्दयोः । 

यः परमो विप्रकषः सूयाचन्द्रमसोः सा पोणमासी यः परः सान. 
कषेः सामावास्या । 

इति गोभिखवचनात् परमरसल्ञिकषविप्रकषक्षणबाचित्वागंतेः, तत्रच 
छाङ्गध्रयोगाजुष्ठानासम्भवाद् “्यक्षष्स्या१ इति वाक्येन पणमास्यमा- 
वास्यापदरृक्षितयो; सन्धिमदहोरात्रयोविरृतेविघःनाद्वबच्चने ततः 
प्रागवा । पर्वस्न्धो च प्रृतेरपि तत्रव विघानाद्युगपत्प्रृतिविकृस्योः 
प्रसक्ता भ्ररकृतेः पूर्वदयुः प्रारन्धत्वादन्तरा कमान्तरानुष्ठौनासरम्मवात् 

प्रता च प्रात्कालस्योपदेाशचकत्वात् प्राति कृत्वा विकतिः कत्तेग्ये- 
नि या्ञेका आहुः । न्यायमूखकमेव वाक्यं चोद्ाहरन्ति- 

आवत्तनाल्पाक यदि पवसन्धः 
त्वा तु तस्मिन् प्रति विर्याः। 



१०८ वीरमिच्रोदयस्यं समयत्रकाकश- 

तदेव यागः परतो यदि स्या- 
तस्मिन् विहृत्याः प्रकृतेः परेद्युः ॥ इति । 

न चावत्तेनात परतः सन्धौ विहृतः प्राथम्ये प्ररूतरोपदेशिकाम्वा- 
धानकारबाधः स्याद्रेति वास्यम् । अन्वाधानस्याङ्गत्वेन तत्कालस्य 
प्रथानश्चितन विङृतिकाटेन “अङ्गगुणावेरोघे च तादभ्यात्” ( अ० १२ 
पा० २ अयि०९) इतिन्यायेन बराघस्योचितत्वात । एव सुत्या यच. 
प्यपृा तथापि तदहरेव कनत्तभ्या यदीष्स्यतिवचनात । आश्रयण तु 
पौणमासात्प्रार् दशान्त परम् । 

यर्पिन् कलेऽमावास्यः सम्पद्येत तयेष्टुथितया यज्ञेत यदि णेणे 
मासी स्यात्तवष्ट्याथ पृणमास्तिन यजते । 
इति श्रुतेः । 

एतया आग्रयणेष्ट्य। । पौणमासास्प्राक आश्रयण तु सदस्कालपोणैः 
मासीविषयमिति देमाद्विः । मीमांघ्रकस्तु विङतिकालमन्यथा वदन्ति । 
तथा हि- 

सोमस्य वै राक्षोऽधमासस्य राज्यः पल्ञय आसन् तासाममावास्यः 
पौणेमासी च नोपेत् । 

इतिश्रुतो तच्छन्दनिर्दि्टराऽयोः पौणमास्यमाषास्याशम्दप्रयोग। 
हगोपालाङ्गन तथाप्रजिद्धेश्च तिथिवाचकर्वावगतेः । गोभिलपत्रस्य स्वे. 
कद् शव्रत्तिनिमित्तप्रतिपाद्नाथेव्वेनाप्युपपत्तः क्षणाभिधानपरत्वाभा ̀  
वावावत्तेनतत्पूेसाध्योदथिकपवंणः प्ररृत्यवरुद्धत्वात् पूवैपवणि प्रात. 
स्तदमावेऽपि अदयिकप्रधानकाटेनातिदेचिकप्रातःकाटबाधस्योचित 
स्वात् पू्वपवण्येव विङृत्यनुष्ठानमिति । 

इति श्नीमर्सषकरसलामन्तचक्रचूडामणिमरीचेमञ्जरानीराजितचरणकम 
ल-~धीमन्महाराजाधेराजग्रतापरद्रतनुजश्रीमन्मधुक्ररसाहुसु चु चतु. 
खदधिवठयवसुन्धराहद्यपुण्डरोकविकालदिनकरश्रीमन्मह।रा- 
ज्ञाधिराजश्रीविरांसदोद्योजतदंसपण्डितात्मजपरश्युराममिश्न- 
सूचुलकरूविद्यापारावारपारसणधुसणज्जगदास्यि महागज 
पारीन्द्रविदञ्नजीवावुश्नीमन्मित्रमिश्रकृते बैरामित्रोदयनि' 

बन्धे समय प्रकाशे पवेनिणेयः । 



ग्रहणकालनिणेयः। १०९ 

अथ प्रहणकालनिणयः। 

तत्र ब्रहणस्वरूप सूयसिदन्ते~ 
छाक्को मास्करस्येन्दुरधःस्थोा घनवद्धबेत् । 
भूच्छायां प्राङ्पुखश्चन्द्रो विशव्यश्य भवेदसौ ॥ 

वस्यभास्करस्य । असो~उपरागः । यदाधोऽवस्थित शन्दुभास्करस्य 
छादको भवेत्तदा सूयपरयागः । यदा प्राच्यां गच्छश्चन्टः प्रत्यगवास्थत. 

सुयप्रयुक्तभूच्छायां ्रविश्चति तदा चन्द्रोपराग इत्यथः । 
वराहसदहितायामपि 

भूच्छायां स्वग्रहणे मास्करमकम्रहे च प्रविशतीन्वुः । इति । 
` स्वप्रदगेच्चन्द्रम्रदणे । मास्कर ्रविशतिभास्कर छाद् यतीव्यथः । प्रहण 
काटमादह- 
व्दगग्यः, _ ध 

पर्णिमाप्रतिपर्छन्थो राहुः सम्पूणमण्डटः । 
ग्रसते चन्द्रमकं च दशेप्रतिपदन्तरे ॥ ईति । 

कालविभागो ब्रद्मसिद्धन्ते- 

यावान् कालः पर्वणोऽन्ते तावान् प्रतिपक्ादिमः 
रवीन्दुश्रदणानेह। खुपुग्य। मिश्रणाद्धवेत् ॥ इति । 

ब्रहणम्रं पवौन्तभागे अ प्रतिपदादिमागे भवति। पवप्रतिपत्स 

प्रणस्य मध्य हत्यर्थः । अनेदानकालः। अच्च स्नानमवदयकम्- 

चन्द्रधूयभ्रहे स्नायात्सरतकं स्ृतकञपि च। 

अस्नायी सूत्युमाप्नोति स्नायी पापं न विन्दति ॥ 

दति रेन्नातव् । 
प्रहणे सङ्क्रमे चेव न स्नायाद्यदि मानवः। 

खक्तज्न्मानि कुष्ठा स्यात् दुभ्खभागी च जायते ॥ 

इति बृद्वशिषनाकरणे दाषाकतञ्च । स्ननजटरानयम।-- 

महाभारते, 
गङ्गास्नानं प्रकुर्वीत प्रदणे चन्द्रसूययाः 

मद(नदषु चान्यान स्नानं कुयाद्यथािधि ॥ इति । 

अन्न यथाविधातिन्रहणात् यत् स्मृतिरत्नावल्यामुक्तमेतदमन्त्रक स्नान. 

मिति तव् परास्तम् । गङ्ग(स्तस्लः। 

तिखन नयो महापुण्या वेणी गोदा ख जाहना । 

(शेगां हरीशाङ्गतः प्राता गङ्गा इति हि कोत्तिताः ॥ 

( १ ) कालमाधवे तु गां हरोशाङ्धिकत् इति पाठः । हरर हर।२। । भङ्घ्निः 



५१० दारमिन्नोद्थस्य समयप्रकान्े- 

धति ब्रह्मपुराणात् । गौ पृथ्वीम् । गङ्गाधरं शत इति कचिदुत्तराद्धादिः। 
मदानयः=खमुद्रगामिन्यः सरस्वतीनमदायाः । महानद्यः समुद्रगाः 

र्त वचनात् । 
रङ्गः-- वा ध 

बापीक्रूपताडागेषु गिरिभ्रस्रवणेषु च । 
नद्यां नदे दवखति सरसौषु धताम्बुनि\ 
उष्णाद्कन वा क्ुयाद्भदणे चन्द्रसूययोाः । इति । 

उष्णादकमातुरस्य। 
अ।दित्यकिरणेः पूतं पुनः पूत च वहिन । 
अता व्याध्यातुरः स्नायाद्भहणेऽप्युष्णवारेणा ॥ 

डति व्थप्रकेः। अपिर्भन्नक्रमः। उष्णवारिणापीत्यथः। अथवा व. 

कष्यमाणयमवचने उपरागव्राक्ूपाटितज्ञननादि समुञ्च याथः । यत्त॒ ~ 

शृते जन्मनि सङ्क्रान्तो प्रहणे चन्द्रसू थयोः । 
अस्प्रदयस्पश्चेन चेव न स्नायादु<णवारिण। ॥ 

हति यमवचनं तदनातुरावषयम् । 

ध्यासः *९ ० = = +$ ४ 
सव गङ्गासमं तोय सव ब्रह्मसमा दिजाः। 
स्थे भूमिसमं दानं प्रहणे चन्द्रसुयेयोः ॥ इति । 

अत्र जकमात्रस्य गह्ध।समत्वाक्तया प्रारस्त्यामिधानेनाविदितस्यं 
स्तुत्यान्थंक्याद थवाव्न येन केनापि जलेन स्नायाद्दिति विधिसुन्ञयः । 
जसे पुण्यातिखयक्रममाद- 
मकण्डेयः+, _ | छ 

भूमिष्ठमुद्धतात् पुण्य ततः प्रस्रवणोदकम् । 
ततोऽपि सारस पुण्ये ततः पुण्यं नदीजलम् ॥ 
तीथेतोयं ततः पुण्य मदह्।नदयम्बु पावनम् । 
ततस्तु परम गाङ्गं पुण्य पुण्वस्ततोऽम्बुधिः॥ 
द्ीतमुष्णोद कात् पुण्यमपारकयं परःदकात् । इति । 

अत्र भूमिष्ठविः पुण्यातिरायत्वस्तुतिभूभेष्ठ यसम्मव उदृधुतादिः 
विध्युन्ञयनाथा नतु गुणफरलम्बन्धः। स्नानफलमात्रार्थनो गज्गाक्ू- 
पस्लमवाये कूपेऽपि स्नानप्रलङ्गात्। मासविरोषे तथिेशेषात् पुण्या- 

पाद्: कं शिरः । अट्घ्रिश्च क च अङ्ध्रक्म् । हरेः पदादर्विन्स्य रिरसो गा भूमि प्राप्ता 
गङ्ग। । यद्यपि जाहव्येव ताष्शी, न तु वेर्णागेदे । तथापि "छत्रिणो यान्ति न्यायेन जान 

हव्या सहनिर्दिश्योस्तयोरपि गङ्ग।त्वमविरुद्धमिति व्याद्वयात च | 



हणे तीथविशेषे पुण्यातिश्थः। १११ 

देवीपुराणे 
क(सिके ग्रहणे ध्ष्रं गङ्गायमुनसङ्गमे । 
गतु प्रहण शस्त दवकायां महामुने !॥ 

पोषे तु नर्मदा पुण्या माघ सन्निहिता ्युमा। 
फागुन वर्णा पुष्या चत्त पुण्या सरस्वती ॥ 
वेशाख तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्रर।। 
श्येष्ठ त॒ कोश्िक्षी पुण्या आषादे तापिङ्ा नदौ ॥ 
श्राषणे सिन्धुनामा तु त्तथा मद्रे तु गण्डकी । 
आश्विने सरयुः धरति । 

गङ्खायसमुनामेत्यत्रक वन्धावः) “सव छन्दा वमाषकवद्धवाति" हति व 
वचनात् । देषिका देवहति अयोध्यमण्डले प्रासद्धा । सन्निहत्या=कुस्- 
हषत्रम् । यद्यपि पोषे तु नमदा पुण्यत्यादो देश्चप्राघान्यं प्रतीयते तथा. 
पि "कात्तिक ग्रहण भरषछठ"” श्व्युपक्रमानुयोधात् सवेन्न प्रहणस्येव प्रा 
न्यमचुखन्धेयम् । उपरागविक्ेष तीथविद्योषस्तत्रेव- 

गाद्ावरी महाघुण्या चन्द्र राहुसमन्विते। 

सूर्ये च राहुणा ग्रस्ते तमाभूत महामुन|॥ 
नमदातायस्तस्पशरात् कृतकृत्या भवन्ति त । शति । 

मास्स्ये~ , । 
गङ्गा कनखलं पुण्य प्रयागः पुष्कर तथा| 

॥ कुः सक्च तथा पुण्य राहुग्रस्ते दिवाकर ॥ 
तत्रैव- . 

दशजन्मकृत पाप गङ्भासागरसङ्गमे 
जन्मनां तु सहस्रेण यत्पापं समुपार्जितम् । 
तन्नद्येत् सन्निदत्यायां र! हुग्रर1 दिवाकरे । हति । 

वारविशेषे श्रहणे चूडामणियोगमाद- 
व्यासतः, । _ ^ . 

सूर्यवारे रवेग्रासः साम्र सोामग्रहस्तथ। । 
_ चङ्ामणिरिति ख्यातस्तज्रानन्तफलख लभेत् ॥ 

अरभासलण्ड~--. ध 3 ॥ 

गावो नागास्तिला धान्य रत्नानि कनक महीम्। 
सम्प्रदाय कूसक्चेत्र यत्फर लभ्यते नरेः॥ 
तदिन्दुग्रहणेऽम्भोघो स्नानाद्धवति षड्गुणम् । 

अत्र करक्षत्रे यत॒ फलं लभ्यते हति सिद्धवन्निदंशानुपपस्या कः 



१९५ वीरमिच्रोद्यस्य समथप्रककले- 

श्चेत्रे गवादि दद्यादिति विधिरन्नेयः। उपराग च आअदमावभ्यकम् । 
सर्घस्वेनापि कन्तंब्य रद्धं वै राहुदशने। 
अकुवाणस्तु नासितिकंथात् पङ्के गोरिव सीदति ॥ 

हति महामारताक्तः । यज - 

विरिष्टे ब्राह्मण प्राप्त षुयन्दश्रह णऽयने । 
जन्मश्चग्रहपीडासु भाद्धं कुषेन्ति चच्छया॥ 

एति वचमं तदुकवचनविरोधादिख्छया चत्यन्वयेन “श्राद्ध प्रति 
रुचिश्च, इव्यतत्स्वतन्त्रच्छाकालप्रातिषाद्कवचनसमानाथमित्वावसधः। 
भाद प्रत्य-- 
कूमेपुरागऽपि, 

नमिचिकं तु कत्तव्य प्रहणे चश्छषययोः । 
घान्धवानां च मरणे नारकी श्या्ततोऽन्यथा ॥ इति । 

दानिमप्यावदयकम्-- 
अयनाद सदा देय द्रन्यमिष्टं गृहे च यत् । 
षडशीतिमुस चैव विमोक्ष चन्द्रसूयेयोः॥ 

इतिशातातपीये सद्ाश्रुतेः । पतच्च स्नानादि रात्रावपि कार्यम् । 
यथा स्नान चदानं च घु्यस्प ग्रहणे दिवा। 
सोमस्यापि तथा रात्रो स्नानं दानं विधीयते ॥ 

हतिदेवरेक्तः , दानं च श्राद्ध स्याप्युपटक्षणम् । 
नक्तं तु वजयेच्छ्राद्धं राहोरन्यत्र सूतक । 

हति वायुपुराणात् । 

स्नानं दानं तपः धाद्धमनन्त राहुद्शेने। 
आसुरी रा्िरन्यन्न तस्मात्तां परिवजयेत्॥ 
सन्ध्याराञथोने कत्तव्य श्राद्धं खलु विचक्षणैः । 
योरपि च कत्तव्य यदि स्याद्राहुदश्षनम् ॥ 

हतिकल्ाताततपविष्णुवचनाभ्यां च । पतच्च मलमासेऽपि कायम् । 

चन्द्र सूयेग्रहे चेव मरण पुत्रजन्मनि । 
मर्मासेऽपि देय स्यादत्तमक्षयकारकम् ॥ 

इति मास्स्योक्तः । अत्र च काम्यमपि खानाहिकं कार्यम् । 
उषस्युषसि यत् स्नान सन्भ्यायासुदिते रवौ । 
चन्द सूर्योपरागे च प्राजापत्येन तत्समम् ॥ 

इति दक्षाकतेः । 



ग्रहणे स्नानाकरणे कमास्तरेऽनपिकारः। ११४ 
राहुद शानदत्त हि भदखमावनग्द्रतारकम । 
गुणवत् स्वकामाय पितणासमुपतिष्ठते ॥ 

इति विष्णृकतेः । 
भूमिगाघः सवणे वा धान्यं वा य्दौस्लितम् | 
तत्सवं धहणे देय पमारमनः श्रेय दच्छता ॥ 

इतिमहामारतोकतेश्च । एतेषां काङविक्षेषः स्षलन्तरे-- 
प्रस्यमाने भवेत्स्नानं ग्रस्त दोमो विघीयते। 
सुख्यमाने भवेदानं मुक्तो स्मान विधीयते ॥ श्ति। 

हामः सुराचनस्याप्युपरक्चषणम् । 
स्नानं स्यादुपरागादो मध्ये होमसुशखने । च 3 5 

इति व्रहवेवर्ताव । श्राद्धं च हशामोखरं कायम् । 
स्नानं षिघाय गङ्गादो प्राणायामं च तर्पणम् । 
गायद्याश्च अपं कृष्वा तिखदोम समाचरेत् ॥ 
व्याहतिग्रहमन्श्रेश्च स्वाखोकतेस्तु शक्तितः । 
भआमश्नाद्धं तलः कायं षद्धदेवत्यं विक्षतः ॥ 
दान दद्याद्यथाश्ाक्ति हदिरण्यान्नगां भुवः। 

इति चन्दरप्रकशे स्मरत्यन्तरोक्तेः। यत्त ब्रह्मपुराणे स्नानादि प्रय 
उपमदं खक्षगुणं ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
पुण्यं कोरगुण मध्ये मुक्तिका त्वनन्तकम ॥ इति । 

_ तत् आदिमध्यावसानेषु यद्यद् विहितं तस्य तस्य कटलातिश्चयाथ 
मिति माधवः । यच व्यासवचनम्- 

त्रिदशाः स्परासमये तप्यन्ति पितश्स्तथा। 
मच॒ष्या मध्यकार तु मोक्षकाले तु राक्षसाः ॥ इति। 

तत् स्नानायपेक्षयोत्तममध्यमाधमकारपरम्। उपमदं लश्चगुणमिति 
कालान्तरमित्यन्ये । स्नानाकरणे कमान्तयानघतिकारो ब्ह्मपुरनगे-~ 

आश्चोचं जायते नणां ग्रहणे चन्द्रसूखयोः । 
राहुस्पर्ये इयोः स्नात्वा दानादो कस्पते नरः ॥ इति । 

कक्पते=अधिकारी मवतीतव्यथः । 
सर्घैषा।मेद वर्णानां सूतक रष्ुदश्ने । 

स्नात्वा कमाणि कुवींत- 
दइतिषटर््रिशन्मताव । स्नानं च सचेखम्। 

सर्वषामेव बणोनां सूतक रहुसूतके । 
सर्च तु भकषेश्स्नानम्- 

ची° खथ १५ 



११४ खीरामिचादट्यदस्य समयप्रकाश- 

इतिश्दवरिष्टोक्तेः । राहुसूतके-उपरागे । सचेकत्वं मुक्तिस्नानेः 
ऽप्य विशषात । 

ग्रहणे शावमाश्चोचं विमुक्तो सोतिकस्म्रतम्। 
तयोः सम्पकेमात्रिण उपस्पृश क्रियाक्रमः ॥ 

इति व्रहमाण्डपुरणे सस्पशावमुक्तयाः शावजननाशयोत्स्या तन्मि: 
तसचंलस्नानादिघमप्राप्त्यवगतेश्च । पनेन मुक्तिस्नानमेव सचेलमिति 
मदनरस्नमतं प्रत्युक्तम् । रजस्वरापि तीर्थादधघुतवारिणा स्नायात् 

न सूतकादिदाषो इस्ति ध्रस्> दामजपादिषु। 
प्रस्ते स्नायादुदक््यापि तीथादुदुधष्य धारेणा॥ 

हइतिभागेवाचनदीपिकायां सूर्योदयनिबन्धवचनात् । स्नान वाघश्तु ~ 
स्नाने नैमित्तिके प्राति नारी यदि रजस्वला । 
पान्रान्तरिततोयेन स्नान त्वा वतं चरेत् ॥ 

शस्यादिर्मिताक्षरायाम् । तदहः प्रर्यान्दिकग्राप्तो मदनपारिजति-~ 
गोभिरः, 

दर्षी रविग्रह पिश्रोः पत्याष्िकिमुपस्थितम् । 
अश्ननासम्मव हन्न! कुयादामेन वा सुनः ॥ इति 

यन्न दशरिपितूखुनश्ाब्दाः प्रदशन।थाः न्यायसाम्यात् । तेन च. 
श्वरभ्रहणऽ्पि सपिण्डादिवार्षेकमन्नादेना तद्धन पव काययमिति मदनपा- 
रिजत पव उयाख्यातम् । एवमेव पृथ्वाचन्दरादयानणयामृतश्रयोगपारजतिषु । या- 
न तं कश्चत्पल्यन्त~- 

प्रस्तादये बदा चन्द्रे प्रत्यब्दं समुपस्थितम् । 
तदहिने चोपवासः स्यात् प्रत्यब्दं तु परेऽहनि ॥ 

तथा-- _ | . व 
ग्रस्तावेवास्तम्रान तु रघोन्दु प्राप्नुतो यदि । 
प्रत्यष्द् तु तदा काये परेऽदन्येव स्वद् ॥ 
म्रहणात्तु द्वितीयऽन्द श्जाद्षात्तु पञ्चमे । इति । 

तेषां दद्य मानस्म्रुनिषु निवन्धषु खादशंनाद्यावन्मुखपङम्भनमन- 
यष्ठानरक्षणमप्रामाण्यम् । दशसङ्कान्ध्याङ्श्चाद्धकाटे उपरागे तु उप 
रागध्ाद्धनेव लि द्धः प्रसङ्गात् काम्यन च नित्यस्य । पतश्चापरागनिः 
मित्त स्नानादि जननाद्याोचमष्येऽपि कार्यम्| 

सूतक स्घतके चव न दोषो राहुदशने । 
तावदेव मवच्छुद्धियांवन्मुकतिनं इहदयते ॥ 

इति लद्गाक्तः । न चवम्-- 

चन्द्रसूयग्रहे स्नायात्घूतके सरतकेऽपि वा| 



मरणे जातिमाचरत्र'ह्यणेऽपि सम्प्रदानता । ९१५ 

अस्नायी मरत्युमाप्रोति स्नायी पप न चिन्दति॥ 
इति ठेङ़् पव पूर्ववचनानर्थक्यमिति वाच्यम् । गोवरावदेश्वायेन 

वा जननमरणयोरपि पृथङ्निमेत्तत्वभ्रातेपादनपरत्याषा स्ननाकर 
गेऽनिष्टविरोषप्रति पादनपरतया वा सार्थकत्वात् । पतेनाश्चोच उपरमे 
(नमेव कार्य न दानश्राद्धादीति जीमूतवाहनमतमपास्तम् । भविशेषेण 
द्य भिघानात् । यावत्तावच्छब्दाम्यां स्परादिमोश्षाम्तव्यापिद्युद्खमि 
धानं ख्नानमान्रार्थत्वेऽनथकं स्यात् स्नानस्य स्पशंकारीनत्वात् । 

सर्व वर्णाः सूतकेऽपि मतके राष्ुदशेने । 
स्नास्वा भद्ध प्रक्ुर्वारन्दान शाख्वविषनजितम्॥ 

इतिकाकाद्शंमदनपारेजातचन्दप्रकाशारखुलितवचनाेराधाच्च। 
प्रहणे शावमाशौचं विमुक्तौ सौतिकं स्मृतम् । 
तयोः सम्पकमान्नण उपस्पृदव [क्रयाक्रमः॥ 

इण्यनेकलापेश्चक्रमविष्यनुपपत्तश्च । यस्त सवत्रप्रदीपादिषु वयनम्- 
सूतके मतके चवन दोषो रादुदशेने) 
सानमान्र तु कतचभ्यं दानभाद्धविवजितम् ॥ इति। 

तदु यदि समू तर्हि वकल्पः, वस्तुतो निमूलम् प्रयोगपारिजतेऽप्य- 

रिखनात् दानथधाद्धविवजितमितिवेयथ्यांश्च । काम्य म्रहादानादि आः 

शोचे न भषति । तस्यानेमितिकल्वात्। न द्युपरागे निमित्त महादानादि 
विधीयते किन्तु सङ्क्रान्त्यादाविवाङ्गभूव उपरागकाठे । काल लन्द्शथरा 
यपाठादुपरागस्व । ““सवै वणौ” इस्यङ्गरोवचनेन सूतकम्तकनिमित्ताुः 
चिभ्युदासेन श्युदधेः कमेविशषाथत्वावधारणाच्च । अत्र विशिष्टलम्प्रदा 
नाभावे जातिमा्रन्राद्यणेऽपि देषमित्याह-- 

गोणायनः, 
अश्रोत्रियः भराज्जियो वा पात वापान्नमेव वा। 
® 

विप्रधवोऽपि चाविप्रो व्रहणे दानमदति ॥ इति । 

भघ्नोत्रियोऽन धी तवेद् । "'धात्रियदछन्दाऽघीत' ( ५।२।८४ ) इति 

तदध्येतरि श्रोत्रियमितिनि पात्तनात् । पाच्च “न विद्यया?” इयादि प्रा. 

दम्(१) । वि्रहुबलक्षण षडर्िरान्मतत-- ह 

ग्माधानादिसंस्कारवेदापनयनयुतः। 
नाध्यापयति नाघीते स मवेदृन्राह्यणघ्रुवः ॥ इति । 

~~ 

( १) न विधया केवलया तपसा वाधि एत्रता । 

यत्र वृत्तामिमरे चोभे तद्धि पान्न प्रकीर्तितम् ॥ इतिया्ववस्कयोक्तम् । 



११९६ यौीराभिचोदयस्य ममयप्रकाकलो- 

वेदग्रहणोत्तरमा{ेखस्कारलो पाद्ध्यापनाद्ावनियमाच्चास्य श्रो. 
भियान्जघन्यत्वम्। अन्न विप्रो जातिमात्र्रह्यणः। 

गायत्रीसारमान्ना ये सन्ध्यामात्रयुताश्च ये। 
अज्ञानाः कषिकमोणो ब्राह्यणा नामधारकाः ॥ 

हति चतुरिशतिमतात् । अचर च न तुद्यवद्धिकर्पः। 
सममब्राह्मणे दान द्विगुण बाह्यणष्ुवे । 
श्रोक्िये शतसा पाते त्वानन्त्यमद्चुते ॥ 

दति दक्षेण फछतारतम्याक्तः । यत्तु- 
अयने विषुवे चेव ग्रहणे चन्द्रसूर्बयोः। 
पात्रभूताय विप्राय भनि दद्यात् सदक्षिणाम् ॥ 

श्व्युपरागे पात्राविधानं तत् काम्यद्ानपरम् । काम्यदानं प्रक्रम्या- 
भिधानात् भूमिग्रदणस्योपटश्चषणत्वात् । भूमिदान पात्र पति नियमपर 
वा वचनम् । अन्यथा छक्षणापत्तः । उपरागकारे पक्वमन्नं परित्या 
ज्यम् । "सूतकाश्न च वजयेत्” इति ग्रहणं धरकम्य बृद्धवशिषटोक्तः । 

जनमत्पक्घम् ५ चाः श 
स्वंषामेव वर्णानां सूतक राडुद शेन । 
स्नात्वा कमाणि कुर्वीत शतमन्न विवजयेत् ॥ 

इति परर््िशन्मताव् । उपरागान्तरितमपि वञ्यम्। 
नवभद्धेषु यच्छिर प्रह पयुषितं च यत् । 

इति मिताक्षरायां श्तेः । कवाचत् प्रातेप्रसवमाद- 
मेषातिथिः, , _ 

आरनारु पयस्तक्र करार घृतसक्तवः। 
स्नेदपकवं च तें च न ककाचित् प्रदुष्यति ॥ इति । 

यत्र सकतुस्नदपकयोः प्रतिप्रसवः। अन्यक निल्यप्राप्ताचुषादः । 
धरममेविदाषे वचनान्तरे- 

आरनाखं च तक्र च ह्यादेय घुतपाचतम् । 
उदक च कुःशच्छन्नन दुष्येद्राष्ुदरोने॥ इति । 

छचिन्चु पाठटः- 
वारितक्ताशनालादि तिलबदर्मैने दुष्यति । इति । 

अत्र युक्तामित्यभ्याह्ार+ । तिलदभाः खमुधच्िता उपदेयर्वात् । तेनं 
रादुद्श्येने वारितक्रादि तिलकुश्चयुत कूयादिति विधीयते न दुष्यतीति 
दोष्ामाषस्तु नित्युकादः तिटकुश्चायोगे दाषः स्यादितिख्यापनायेः 
त्यर्थः । वर्जनं च भोजने । 



ग्रहणे भोजनव्यवस्था 9 १.७ 

प्रेतश्रादधे यदुचि्ं श्रहे पयषितं च यत् । 
दृस्पत्योभुक्तशेषं च न भुञ्जीत कदाचन ॥ 

ति वचनात् । तत्रैव प्रायश्ित्ताम्नानास्च। अत पव षिहेतकम्मै- 
ण्यपि वजेनोीयम् । "्वदायाणाम मोजनीयं स्यान्न तेन यज्ञत* हर्यापस्त- 
म्बवचनात् । यजिविहितकर्मोपरक्षणम् । प्रहणे स्वापमोजननिषेधः । 

रिवरहस्ये-- | ॥ 
सूुयन्वुप्रहण यावत्तावत् कुयाज्जपारिकम् । 
न स्वपेन्न च भुञ्जीत स्नात्वा भुज्जीत मुक्तयोः॥ इति । 

अश्र श्षातातपे विश्लेषः। 
मुक्ते श्राश्चिनि भुञ्जीत यदिन स्यान्महानिश्ा। इति 

महानिशा माकण्डयेनोक्ता-- 

मदानिश्चा द घरक रात्रिमध्यभयामयोः। इति । 
उभयतो दे दवे मित्वा वा दे पकेकमुमयत हव्य्थः। सार्ध. 

हरोत्तर मुह चतुष्टयं महानैश्चेति कल्पतरः । भोजनं स्वगृह एव । 
नाश्नीयाद्थ तत्काटे ्रस्तयोश्न्द्रसूययोः। 
सुक्तयोश्च कृतस्नानः पश्चाद् भुञज्यात् स्ववेदमन ॥ 

हति ब्रह्मपुराणात् । तन परान्ननव्रूत्तिः । उपराग।त् भरागपि भोजनं 
क, क क्कि 

निषेधति- 
बृद्धगोतमः ॥ 

घूय्रहे त नादनीयात् पूवे यामचतुष्टयम्। 
चन्द्रग्रहे तु यामांख्रीन् बालचुद्धातुरेर्विना ॥ इति । 
पूर्वत्वं चोपरागयामावधिकम् । 
प्रहरण तु मवेदिन्दोः प्रथमादधियामतः। 

भुञ्जीतावक्तनात् पूवे प्रथमे प्रथमाद्षः॥ 
इति मार्वण्डेयनन्दुश्रहे तथोक्तेः । प्रथमादधिन्प्रथमयामादुर्वं द्वितीये भ. 

हर इत्यथः । प्रयमे=रान्रेप्रथमयामे। प्रथमदधः. दिषसस्य प्रथमयाम इत्य. 

थः । फालद तु ग्रहण तु भवेदिन्दारेत्वस्यानन्तरम्- 
रवेस्त्वावसेनादूभ्वेमचागेव निशीथतः 
चतुर्थप्रदरे चेत्स्यात् चतुथप्रहरादघः॥ 

इति च वाक्यं विष्ठनाम्ना पठितम् । उष्य चद्धहणं रजेश्तु्थप्रहर।. 

धो भुञ्ीतेस्य्थैः । अत्र च न मोजनं विधीयते किन्तु रागतः प्राप्ते मो. 
ज्जने कालो नियम्यते । नधा सोऽपि। माष्याह्विकाक्रियापकषपिच्तेः। 
किभ्तु मूढकस्पनाखाघवादु्क लाद मोजनं निषिष्यते। अथवा 



११८ वाीराभिश्रोद यस्य समयप्रकाकशे- 

“नाद्यात् सूरयप्रह।त् पृ," इति निरव धिकभोजननिषेधस्याघाधिसमपण 
मेतत् । “रथन्तरे प्रस्तुयमानरऽक्षषणा सम्माखयत्"' इति विहितसम्माल 

नस्य (स्वदश्च प्रात वक्षतः इति स्वरश्पदावाधेसमपणवत् । (अऽ 

१० पा० ६ अधि०र) मुजश्त्वनु वादे वीक्षणवत् । बारूदानामन्न विना 

श्थातुमश्चक्तना [कधद्ाषा मलव्स्यमाचुण्डययः। 

सायाह्न ब्रहण चत् स्यादपराह् न भाजनम् । 
अपराहि न मध्याह्न मध्याह्नं नतु सङ्कवे । 
शुजात सङ्कवे चत् स्यान्न पूवे भाजनक्रिया । दति । 

प्रहणं चदिति अपराह्न इत्यादो, माजनामिति न मध्याह्न इत्यादाव 
जुषञ्जनीयम् । लायाहाद। ग्रहणे ऽशक्तानां क्रमेणापराह्वादावव भोजननि 
बेघस्ततोऽवाङ् न दोष इत्यथः । पतश्च सूयापरगे न चन्द्रोपरगे तस्या- 
पराह्ादावक्लम्भवात् । अनेनव न्यायेन चन्द्रोपरगेऽपि बारूदानांशे. 
विविरेघो माभूदिति राभि पञ्चधा विभज्य पञ्चप्रभाग उपरागे चतुर्थं 
न भोक्छव्यं चतुथ उपरागे तृतीये नेव्येवं कस्पनीयम् । सूर्योपरागे तथा 
दुश्नात् । (१)/'अथाद्रा कस्पनेकदेशत्वात्” (अ० १ पा० ७ अधि २० 
स० ३० ) दति न्यायात् । यन्तु माघव स्कान्द- 

यदा चन्द्रम्रहस्ताबन्नेशाथात् परतो भवेत् । 
भोक्तभ्य तज पृाह्ने न मध्याह कथञ्चन ॥ 
पृ निशीथाद्धदणे यदा चन्द्रस्य वे भवत् । 
तदा दिवा न कत्तव्य भाजनं शिल्िवादन ! ॥ शति। 

यश्च देमाद्रिणा ब्रह्मवेवर्त- 
खन्द्रसूयेप्रह नाच्ादाद् यामचतुष्टयम् । 
काखब्रितयमित्याहुमुनयो गुनन्दन! ॥ इति । 
तच्छक्ताश्ाक्तपरतया व्यवस्थापनीयम् । प्रस्तचन्द्रादये नार. 

भा बनम्) 

ग्रस्तोदये षिघोः पूवे नाहर्भोजनमाचरेत 
----~-* 

[1 षी 
-~~-- - ~~ ---------~~.~^~ 

( १ ) क्षवेणावयति, स्वधितिन।व्यति, दस्तेनावद्यति, इत्यादिष्ववदेयेषु आज्यप- 

पुरोडाशे हविभ्घु अवदानदेतवः; सवाय अब्यवस्थिता अविशेषश्नरवणादिति प्रपत 

उच्यते-अशकयार्थविध्यसम्मवादवस्यं विधायकस्य शाक्तः सदकारिणीत्यज्खकतव्यं तस्मा 

च्छक्तिखहायो विधिरेव यथासामर्थ्यं विधय व्यवस्थापयति । ततश्च द्रवद्रम्यस्याञ्यस्य छवो 

याञयः छेदनीयमांसस्य स्वधितिः शख्रविशेषः, सकृतस्य पुराडाशस्य हस्त इति व्यवस्था | 

तद्रदन्रापि । अथौव्-सामभ्यात् विधेः कटपनानग्यवस्थिताथत्वकत्पना स्यात् एकदेशत्वात् 

समभ कल्पितश्षष्दस्य बिधिवाकयैकदेशस्वादिति सूत्राथः । 



ग्रहणे ग्रस्लास्ते मोजनादङिव्थवस्था। ११९ 

शात वृद्धवशेष्टाकः। यन्त~ 
सन्ध्याकटि यदा राहुग्रस्ते शश्िभास्करो। 

सदा देवा न भाक्तव्यमातुरसख्राशेश्चन्विना 

इति चन्द्रग्रहे ऽहदमोजननिषेधक्तं तद् भ्रस्तोादयविषवम् " एकपल 
कठ्पनाङखघवात् । अन्राव्यातुरादाना पूववदेव व्यवस्थाक्चया। ढया 
्रस्तास्त-~ 

रातातवः, 
साल्वा दष्टा परऽहश्चद्याद्धस्तास्तममितयोस्तयोः । इति । 

तयोः=चन्द्रसुययोः । यत्त- 
अहारान्न तु नाश्नोयाच्चन्द्रसूयग्रहा यदा। 
मुक्तिरष्ात भुञीत खानं कृस्वा विधानतः॥ इति । ` 

तदपि प्रस्तास्तावषयमेव । कन्तु चन्द्रग्रहे सा रात्रिस्तदुत्तरं दिनः 
निस्यष्टाराष्रमिति इष्टव्यम् । अत्र इरिरखुदयखक्चषणार्थः । 

प्रस्तविवास्तमान तु रवीन्दु प्राप्युतो यदि । 
तदा परेद्यरुदय स्नात्वाभ्यव्हर्नरः ॥ 

हति भूगरणोदय माजनोक्तः । कालदशेऽपि-- 
माम्यः, ध ह श ( 

सन्स्याकाडे यदा राहुत्रसते श्िमास्करो। 

तददर्नैव भुञ्जीन राज्ञावपि कटडचन ॥ इति। 
अश्र कदाचनेति धारणपारणव्रलस्य पोणमास्यादित्तिथिनक्षत्राहिप्र- 

युरोपघासखपा त्णक्ष्य च निषधाथम् । उपरःगकष्े तद्धेधे च भोजन 
प्रायथित्तमुकतं माधवय- 
कात्यायनेन 

चन्द्र सूयग्रहे भुक्ता भ्राजापव्यन श्रुभ्यति। 
तास्मन्नव दिने भुक्ता तिरत्रण विश्युभ्यति ॥ इति । 

अश्र दनग्रहणसमुपरागानिरिक्तभोजननिषधकारापलक्षणम्। प्रस्ता- 
स्तसमय भाजन विना सर्वंमाहिकं कायम् । 

प्रसते चास्तज्गत त्विन्दौ कात्वा सुक्तवषच्ारणम् । 
स्नानहोामादिकः काय भुञ्जोतन्दृदये पुनः ॥ 

इति मदनरत्ने शातातपोक्तः । अब्रन्दुश्रहणमविवक्षितं भ्रस्तास्तमने- 
णोदेश्यपयवसानात् । पव च स्वेरपि प्रस्तास्ते प्रातःकारीनं स्नाना- 
ढि क्ार्यम् । अत्रापवासः काम्यो ब्रह्मपुरणे- 

निद्यं दयारयनयोस्तथा विदुवतोद्वयोाः | 
चन्दाकयोघ्रहणयोगभ्यतीपातेषु पसु ॥ 



१२०  करिमिशोदयस्य समयप्रकाक्ते-- 

अहोराश्रोषितः स्नानं भाय हान तथा जपम | 
यः करोति प्रसन्नात्मा तस्य स्यादश्चय च तत् ॥ इति । 

सेऽपि-- 
पकरात्रपुपाष्यव स्नात्वा दर्वा च शद्धितः। 
कञ्चुकादिव कल्पस्य निवृत्तिः पापकाश्चतः ॥ दति । 

अश्रोपोषित इति निषठयोपोष्येति ख पृवेकाटविदहितप्रस्ययाश्च पूर्वद्यु- 
श्पधास इति कचित् । अपरे स्वयनादिप्रायपाठात् कमादिकमणि(१)द्यप 
च "मुस स्याद्ाय स्वपिति! इतिवत् समानकन्तकतामात्रऽभिप्रेत्य तदहर- 
धोपवास्तमाष्टः । पतदेव युक्तम् । 

प्रदणऽकस्य खन्दावोा भुजिः पृवमुपोषितः 
इति पुरश्चरणे पृ्वमुपवासवेधानात् । अये च पुत्रवदुगह स्थाभेन्नस्य। 

सङ्क्रान्त्यामुपवासं च कष्णेकादष्िवाखरे । 
चन्दरसुयग्रह चन कुयात् पुत्रवायच् गटा॥ 

इति मारदेन पयुदासोक्तरिति । अत्रदं घक्तव्यम् । नायं पयुदासः । 
५ होतार बृणीत'"$तिवदेकवाक्षयत्वाभावात् । ( अ० १० पा० < 
अधिऽ २) प्रत्युत भन ता पश्चो करोति” इतिवदसान्नाहेतत्वाख्च । 
( अ० १० पा० < आधर ३ ) भवतु वा पयुदासरस्तथापि सङ्क्रान्त्या 

दिप्रयुक्ते स्वतन्त्रोपवास एव युक्तः । अन्यथा शुक्रेकाददह्यादावयनपात 
पक।दद्युपवाख उपरागे महादानाङ्गभूतोपवासे चान्द्रायणाद्युपवासेऽप 
पयुदासः स्यात् । अङ्गत्वं चास्याहोराजाषित इतिकन्तु खस्कारतयोपवा 
सावगमात्। "या दक्षता यदस्याषामाय पद्युमारुमतः इत्यत्र पूचपक्षदाक्षा- 

या इव कल्लसंस्कारद्वारा स्रानाथत्वावगमात्। अत पवेकाद्शीप्रकरण 
उक्तं खखक्तान्त्यादावुपवास्तनिषधघस्तु तस्रयुकतापषासस्थोति । अत पव 
पुरश्चरणाङ्गभूतसुपरवाखं पुत्रवन्तोऽपि गृहस्था आचरन्तो दयन्त शि 
दअचिगनिन । तस्मादहारा्ाषितः स्नात्वत्याघधङ्गभूत उपवाखः पुत्रद्ग 

हस्थस्यापि भवस्येव । यस्स्वेकादह्यदवाषिव 
पकराश्रसुपोष्येव राहु दष्टाऽक्षय नरः 
पुण्यमाप्राति रत्वा च स्नानभाद्धं विधानतः ॥ 

इति माकण्डेयोक्तः स्वतन्त्रस्तत्प्रयुक्त उपवासस्तत्रेवास्य - पयुदास 
इति । ग्रहणप्रयुक्तो भोजन निषेधस्त्वस्य रष्णेकाद् द्यामिव भवस्येव 
घाघधकाभावात् । पतच्च स्नानादि सव चाक्षुष पवापरगे । न त्वञ्च 

देच्छने न चास्धानाम् । 

` (पृकम्क्पययमित्य्थैः॥ = £ 1 



ग्रहणे द्टोनस्य चाश्षुषक्ञानवरत्वमतोपपादनम् । १२१ 

चन्द्र सूयो पृरागे तु याषदशनगोच्वरे । इति । 
राहुदशनकत्तं हि भाद्धमाचन्डतारकम् । 
स्नान दान तपः धाद्मनन्त राहुदश्ान । 

दषु स्नायादित्यादिनेमित्तिकविचिषु चाश्चुषहानवाचिदशेः प्या. 
गात्। अन्यथा तदानथकयात् निमिखोच्यव शानमात्रखाभाव् नेमिखिके 
निमिक्तनिञ्चयवतोऽधिकारात् । दशोने च स्नानादिकन्तगत, करवाश्चुतेः। 
यश्रापि “राहुदश्न"” इटयादो न क्ताश्रुतिः क्िम्तु स्वपरसाघारणदक्षेनमान्र. 
वाद्य हशिस्तत्रापि एकत्र इष्ट” इति म्यायेन कन्तुगतद्शोनखाभः। सत 

पव रात्रो रवर्दिनेि यण्द्रस्य ब्रहणि न स्नानादिपा्तिः। अत एव~ 

शत्रो रविग्रहः स्याख्येहिवा चन्डप्रहस्तथा। 
नविद्वमुभयं राश्चे यख्च वु््मतमं मवत् ॥ 

इति ज्योतिचिकाणामनाद्हयत्वोकतेः । अन्यथा दटशेशानमात्रवाचिस्व 
दे शान्वरीयोपरागे स्नानादिप्रसङ्ख दुवांरः स्वात् । “नादेदयमुमय रा" 
इस्यञ्चानादेश्वचनमरणष्टाथक स्यात् । मन्मततु रष्टाथम् अयोग्यस्य 
राजनिवदनमफरखमत्यथोलद्रानदेदयव्वानुवाद्ाच् । नच- 

सूर्यग्रह यदा रात्रो दिवा चन्द्र्रदस्तथा। 
तत्र खानं न कुर्वीत दधान च न फचत् ॥ 

इति वखनाल्निशुसिरिति वाच्यम् । निवधपथुदासयोविकस्परक्ष- 
णापत्तः । तेन निस्यानुवादः सः। अथ दशानशष्देन खाक्षुबक्ञानविषयव- 
त्वयोग्यता विवक्ष्यत तथाचन राव्रिदिनोपरागऽतिप्रसङ्गस्तथापि प्रह 
णदेश्षीयचाश्चुषत्चिन देशान्तरीयाणामाधेकारापान्तिः । सप्रानकक्तूकरवस्य 
परमतेऽविषश्चितस्वात् । न च यस्मिन् दजन यञ्चन्दसूर्योपरगश्चाक्षुषक्षा 

नयोग्यः स तस्मिन् देश्च उदितहाम सूयादयवत् कमनिमित्तमिति वा. 

रयम । अशाब्ददेशस्यावच्छदकत्वकद्पनातः शाब्दस्य समानकतृक्ः 
स्वस्य तदोचित्यात् । अथ समानकतुंकचा्चुषशानविषयत्वयोग्यता वि. 
वक्ष्यते ति त द्विषयत वास्तु विशेषणत्वेन पृषौपस्थितः किं याग्यततया 
जघन्योपरस्थितया, तावतैव दृशान्तसयोपरगेऽतिप्रसङ्गवारणात् । त. 
समाच्चाक्चुष पवोपरगे स्नानादि कायं नान्धादिभिरघर्छने वोपराग 
इति प्राच्याः । 

त पवं वाच्याः । शष्ट स्नायात्, इत्यन्न धातुसम्बन्धाधेकार्रवदि- 
सकत्वाप्रस्ययेन दद्यनस्नानयोः 'यावज्जीवम्निदाश्र जुहोतिः इस्यत्र ण. 
मुखा जीवनद्ामयोरिव साक्चारस्लम्बस्घः प्रतीयत। सख न तावान्निमिच्त्वे- 

, चीन्स्ण शै 



१२२ .. वीरमित्रादयस्य समयप्रकाक्- 

न घटादिदश्नऽतिप्रसक्गादापसिकषत् । (अ०६पा०७४अधि०६) न च “ष्या. 
मह हविषा विशप्रणम्'” इतिन्ययिन दविषाक्तिरिवोपरागेण द्धन विदा 
भ्यत द[तवाच्यम् प्रातवसन्त सामयागाचरत्तिवत्"“अमध्य दष्टा जपत्यबद्ध 
मन” इत्यमेध्यद्कानावुत्तो जपान्रुत्तिवरच प्रतिद्शनं स्नानाद्याबु्तिप्रस 
ज्ञात् । नापरक्तमाददेत्यमाश्चतत्यनीक्चषणत्रतपालखयेत्रणां वहायासस्नाना 
दमया बुष दशहाममक्वता दुषटग्रहणम्रपर््यतां खानधिकारप्रस 
इ्मच्च। कञ्चननाशुची राहुतारका' इति अश्चुचर्दशमनिषेधान्न तस्यनि 
मत्तता । अश्ुखिस्धं च स्षासुपरागकाटे । 

प्रहण शावमाशौच विमुक्ता सोतिक स्मृतम् । 
तयोः सम्पकमात्रेण उपमस्पृह्य क्रियाक्रमः ॥ 

इति व्रह्ाण्डोक्तेः। नख निषेधस्य रागप्राप्तविषयत्वेनोपपत्तन वेय 
दशान प्रकात्तारानि वाच्यम् । ननांमत्तस्याविधेयत्वात् । ननु न त्रद्मण्डषु 
राणादुपरागस्वरूपमशुचत्वापादक षक्तु शक्य देश्ान्तरसयापरागेण 
देशान्तरोयाणामाशोचापत्तः । किन्तु दरोनमव। 

सवघषामेर चरणानां सूतक् राहुदरने। 
इतिवचनात् । ब्र्माण्डवचनं तु सम्पकमात्रणाशुचित्वं किमत तदश. 

ननच्येवपरम अक पथ मान्रचप्रयोगः। तथा चाद्ुचित्वस्यापि स्नानादेरिव 
दशननिमित्तकर्वात् प्राक् दशनादश्युचित्वाभावान्निवधाप्रबस्या ऽस्ति 
दृक्ानप्रसक्तरिति स्यादव निपित्तततिचत् , तथापि जननमरणनिमि, 
ताशोचवत। दशननिवधात् स्नानादावनधिकारस्य दुष्परिहरत्धात्। 
न घषछापत्तिः । 

चन्द्रसूयग्रहे स्नायात् सूतके म॒तकऽपि च। 
अस्नायी सत्युमाप्नाति स्नायी पापन विन्दति ॥ 

इति लेङ्रवचनविरोधात् । ननु “नाश्चुची राहुतारका'” इति आशोच 
सामान्ये निषद्धस्यापि दशनस्य-- 

सूतके मृतक चव न दाषो राहुदशेने। 
दत्यनन जननमरणाश्ौच दशनप्रतिप्रसवदशमादाशोचस्पि अधि. 

काराचिघात इति चत्, न । न ह्यतेन ददान प्रतिप्रसूयते किन्तु तन्नि. 
पित्त स्नानादि । 

तावदेव भवच्छुद्धि याषन्मुक्तेन द्यते । 
इति वाकयशष कमाधिकाररूपश्युद्धिप्रतिपादनाच । एवं च जनना- 

दयाशशौचे निषेधप्रवुर्या ददोनाप्रसक्तेनं दोषो राहुदशेने हत्यनुवादानु- 
पषच्िरनधिकारश्च पुधाक्तं पव । न चाशश्ोचिनो.दशननिषघऽपि-- 



ग्रहणे दशोनस्थ कचादख्ीयज्ञानपरत्वन्थवस्थापनम्। १२३ 

चन्द्रसूयग्रह स्नायात् सूतक मतक्डपि च । 
इतिवचनादाधेकारय भमषिष्यताीतेवाच्यम् । मेघच्छन्नेऽ्प्यन्धारें 

रप अदुाचनस्तद्ापत्तः । दद्रस्परशादनाश्डयुखस्ताहद्यवचनामाः 

वात्तद्रसकतेश्च दशान्तरीयेऽतिप्रसङ्गाच्च । तत्र समानदेशीयद्ये 

नयोग्यस्वाद्िना विेषणे तन तज्रोपरागस्वरूपस्य निभमित्तत्वा 
वगततेः सर्वत्र तदृवास्तु त्केमधजसरत्या । किञ्च कचिदुपराग 

स्य॒ कचिदशंनस्य निभित्तता श्रूयते तत्नाचदयम्भावेन्यन्यतरस्य 

निमित्तत्वे उपरागस्य दृश्चेनाददोनयोरनुगतत्वेन नित्यस्य “य पतेन 

तिन्प्रायेन (अ० ५ पा० ३ आंध० २३ सरण ३७) निमित्तत्वं युक्त नत्वनिः 

ध्यस्य दृश्च॑नस्य। अत पएव^दडान्त आतिथ्य इत्यत्र नित्यया पूवंडयेव 
तक्घन्तता नानित्ययोत्तरयडयः्युक्तम् । (अ० १० पा० ७ अधि० १३) किञ्च 

ग्रहणस्याखम्बन्धिकत्वान्नियिच्तता युक्तान तु दशेनस्य ससम्बन्धिक- 

स्य । उक्त चतदु त राप्विकरणे उत्तराराब्दे । (९ पा०२ अधि०५) एकञ)- 
परागस्वरूपस्य निमित्तत्वे “न दोषो राहुद् शने” इत्यज्ुवादाुपपात्तः। 

नच प्रमादादुचुद्धिषरूवे वा निषेधातिक्रमव खञजाते दशने नेमित्तिकं 

स्नानादि विध्यत इति बाच्यम् । नषघातिक्रमजेतप्रत्यवायपारहा 

रस्योपायाचेक्षत्वाव् स्नानादेश्च प्रयोजनापेक्चत्वात्् अद्वध्रातिग्रहेष्ठि- 
मन्त्राजुदचनयाः “न केशरिणा दृद्ाति (अ० र प्ा० ४ आधज०् १४) 

युप नपपस्पृयत् ¦ ( अ० ९ पा ३ आवन २३) दति निषघात- 

तरमजनितप्रत्यवायपरिदार।थंत्ववत् स्नानादेराप तद त्वापततः । तथाच 

नेक वाकयत्प्रेन तदतिक्रम पव स्नानादिविध्याप्रस्यापरागसामनन्य 

स्नानादि विधिदुकंमः स्यात् । नचु द्वितीयपृवेपक्षे अदवप्रातित्रदष्ठेरथ- 

वादेन दोषनिघौतायत्वावगम।दोषस्य च निषिद्धविषयत्वान्मन्त्रवच- 

नस्य च “तस्मादूयुपो नोपपद्य! इति यक्रम्य विधानादयुक्त मत्यवा 

यपर्दिारायत्वम् । दद तु निबेधप्रनारम्य देने निमित्तनेमित्तिकवि 

धानाल्निक्यकवाकयत्वामावान्न तदाततिक्रमजन्यप्रत्यवायपारेदार थता । 

किन्तु कथञ्चिदपि विधितो निषरधामावाद्धा निषधातिक्रमाद्धा प्रसक्तं द्- 

पनमनुद्य यो द्ैनवान् स स्नाय।दितिविघानात् छलमतरः सामन्यः. 

विधिः स्यादिति च्, न । तथःप्यनतिक्रन्तनिषधस्याश्चाचनाऽनाधे- 

क।रस्य दुष्परि्टरत्वात् । तथा च लेत्रवचनविरोघः।तस्माद् यदि दृद्न- 

मारौचजनकं तत आशे चना $नयिकारः, यदि स्वरूपसन्नुषराग आश 

चज्ञनकस्ततः सवैषामनाधकारभ्रसङ्कः ; कि बहुना बुद्धिपृवकारी बला ° 

न्निमित्तं सम्पाद्य न कोऽपि दुःखाकरे स्नानादौ भरवत्ततेति,. सकलो 



[क 

१२८४ वीराभिन्नोदयस्य समयप्रकासे- 

विधिरभ्रमार्णीरृतः स्यात् । किञ्च सङ्क्रमे पूवोत्तरकारयोः पुण्यत्वम् 
उपरागे तु याचदश्नविषयता तावदेव । चद्युषह्ानािषयतासमकालं 
स्नानाद्ययुषठिवामेत्यथंः सम्पद्यते । न चेतत् सम्भवति दद्यनस्नानयो 
ङुध्वा धोमुखस।ध्यत्वेन विरोधात् । न च इशोभ्रंमप्रमासाधारणत्वाञ्जरे 
प्रतििम्बभ्रमवतः ल प्वाय चन्द्र इति बिम्बम्रत्याभिन्ञाप्रमावतो ष। 
स्नानाविरोघ इति वाच्यम् । श्राद्धादिविखघस्य दुष्पार्टरत्वात् । “नो. 
परक्त न वारिस्थम्" इति निषेधाच्च । अत एव नोपघाताभचिब्दश 
नविधि्ट उपरागो निमित्त पूवाक्तदोषानातेबुत्तः। विरिष्टादेशओे वाः 
कयमेदाच्च । न चेहेद्यविश्चषण दशनं विव्ित दविरुभयट्वववद्वि 
घाक्षितत्वात् । 

नन्वित्थं भ्याङ्गलयतो दशनस्य मास्तु निमितत्वं ।केम्तु नी 
हारकक्ृकसन्ध्याद्रणे द शेनवििष्टजपाधेवदुपराग पव निभित्त 
दशनविधशिष्ट स्नानादि तत्तद्वाक्यविदहितस्नानाद्यनुवदेन दश्चनमन्नंवा 
विधीयते । निमित्तनिश्चयस्तु मवदिष्ट पवास्तु । नेभित्तिकस्वङूपालेच. 
मेनेव चान्वादिनिनरात्तिः पकेकाग्न्यादिनाश हवागन्याधानस्य भविष्यति। 
अथ वावगतेऽद्धत्वे द छा्यत्वाद्ादण्यस्येकदायनी पारेच्ठेदकतयेव दश्च. 
मस्येव निमिन्तनिश्चयत्वेनाधिकारसम्पादनोपयोगिता भविष्यति, नो. 
परक्रमित्यादिनिकेधस्य वेधेऽप्रवृत्तन।द्युची रादुतारक। इति निषेधस्य. 
तम्मते बश्चेनोत्तरं प्रवृत्तः सवषामधिकारो भविष्यतीति युक्तोभ्यं पन्था 
इति चेत् , म युक्तः। तत्र तावन्न द्रोनश्ब्दश्चाक्षुषन्नानवचनः षडदशे- 
मानि याल्घिकद्ङ्ननित्याद्ेनश्चयमत्रेऽप्वमियुकतप्रयोगात् । “आत्मा 
वारे दहभ्य, इति श्ुतश्च । “ख शक्षाज्चक" ^दक्षतेनाश्चम्द्मः' इतीदव. 
रश।नस्य हदयर्थक्षतिनाभिधानाच्च । 

ेतरेयेऽपि-ऋता वा यस्य रोदसी इति शसति चन्वाक्षत तस्माद्य. 
षये विषद् मानयोरादाहमनु्टया चक्षुषादश्चोमेति वस्य अ्रदधति। 

ह्यत्र चक्षप्रहणानथक्यार्ख । अदश मिष्यतावतेव चाश्चषल्ञानखा. 
भात् श्त्थम्भूतलश्षणे वृतीयाविधानात् छत्रेणोपाभ्यायमद्राक्षीदैव्युदा 
हरणा(तु । तस्माद् श्ानमान्रमपि हद्यथः । मत पव- 

रजसो ददने नारी जिरात्रमश्चाधमवेत् । 
ति धम्मशादङ्नम्। चाक्षषप्रयोगभाच्ुयं तु पूर्ेपर्बप्रयोगात् गोशम्व् 

स्येव पश्युगवि। अस्तु वा चाकुषशानवातचिता तथापि न व्येन विधिः 
स्भत्ति तस्य पक्षप्राप्तत्वेऽपवाक्षेष्यसम्मवात् , अनकोहेसेन विधाने बा 
कय मेदा । अथ द्शमामयमवीश्ेश्चस्मानादि विधीयत दाते मतम्, 
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तथापि नान्धादिनिद! तः सुवचा । तान् प्रयि नमिखिकबिधिग्रचचः । 
न हि काम्य इव मेमित्तिकेषु सवाङ्गापलखक्षारः निमित्तत्वग्याघातात्। 
तदेव हि निमित्त यत् स्वक्तक्तायामवद्यमनुष्ापयति । अननुष्ठापकस्य 
निमि्तष्वानुपपत्तः । न हि सवेदा सवः सङ्गमनुष्ठातु समथः । तस्मात् 
किञ्चिद ङ्गदानेनापि नेपि्तिकाधिकारादन्धादीनां मेघच्छन्नेवा ददनरू- 
पाङ्गलेोपेऽपि स्नानायधिकारो दुर्निवारः । अत पव न नैमित्तिका चुरोघन 
निमित्तसङ्खाचः निमित्तश्रुतिष्याघातात् । "वस्याभावस्री' (अ० ६पा०४ 
अधि०८) इत्यत्र तु अग्न्यनुगमनमत्रस्य निमित्तत्वे उभय(भ्रनिप्पादकतया 
कटृप्तस्यागन्पायस्यंक क स्िजननसामप्यामावन प्रधानस्यैव विष्ययो- 
गादाख्यातालतमानाधिकस्णस्ुबन्तस्य च व्यवहितपरामरोकव्वेन प्रकर 
णान्तराभावेन कमेमेदाभावाद् गत्या निनित्तसङद्कचः। न चह प्रधानभूत 

स्नानादिनान्धादेविंसोधो येन तद तिरिक्तविषयत। कद्प्येत । न चेवमन्धा 
देरम्याघानाधेकारः स्यादेति वाच्यप् । तस्य स्वरूपतो निध्यत्वामावा- 
तथात्वे वेष्टापत्तेः । व्युत्पादेतं चतद्धट्टसो मेरबरेण । किञ्च प्रतिप्रघानन्या. 

येन स्नानश्राद्धायर्यं दश्येनावृ्तिप्रसङ्गः । उपरागमहाकारेक्येऽपि घ्य. 
हक!(लखान्नातसाकमेधावयवानामनीकवत्यादनां प्रातरादिकाटेघु साज्गप्र- 
योागविधिवव् श्रस्यमान मवत् स्नान" इत्यादि कामेद्मिन्नस्नानदि- 
भ्रयोगविधिपरिगरदीतत्वात् । न चाघानयूपन्यायेन तन्त्रता । “वसलम्ते 
ब्ाक्षणोऽञ्गीनाद धीत” “दक्षास धूप छिना इतिवत् (अ०११पा०३ 
अधि०३) स्वतन्जरकाटानान्ञानात् । न च यूपाहु।तेवत्तन्त्र (अ०१९१पा०२ 

अधि०७) “युपस्यान्तिकेऽभ्च मथित्वा यूपाहु{त जुद्योति?' ह्यत्र यूपका 

दाश्चिम्यामन्तिकदेदेकषयन तथा, इद तु भ्रधानदेरमेद द्वेष्यम् । नच 

स्वखन्यायः । (अ ०११प०२३अाघ५) तत्र यूपस्य तन्त्रत्वेन तद्चुनष्पाद 

प्रथमश्चाकलस्येकत्वात तद्रपत्वात स्वरोस्तन्त्रता युक्ता। श्दतुनतथा 
हेत्व मावात । तस्मादाद्रत्तिदुष्पारेहरा । न च दशनस्य स्नानमत्राङ्गत्वा. 
ष्छराखावौ च तदुत्तरकालत्वस्य स्नानोत्तरत्वनायेक्िद्धत्वादनाचरत्ति. 
रातत बाच्यम्। 

स्नान दान तपः ्रद्धमनन्त राह्ुदश्न। 

इति भादाचयङ्कत्वावगमात् । नु दथेनस्य निमित्तनिश्चयत्वेनाधि 
कारसस्पादनोपयोगितयाङ्गत्वात् सहृदशनेऽपि तन्ञश्चयस्य जातत्वाद्. 
नाषूच्तिरिितिचत्, न, । अनुष्ठानकालीनस्य निमिचनिश्चयस्यापेक्चित- 
श्वादनुद्ेयार्थस्मरणवत् । अन्यथा मष्याहृकाठीनजीविनबतोऽप्यन्निद्ो- 
जाधिकारापत्तेः । अथ तन्न सायङ्काखवच््डिन्नजी वनानिश्चयवतोऽधिका- 



१२६ वारामन्नाोद् धस्य समयप्रकूल्- 

रस्तदा प्रृतेऽपि व्र्यमानादिकाटावच्छिन्नापसगद् यनवतः स्नान 
द्।वयथिक्रार शति तुट्यः। किञ्च स्फ्यस्य मक्तादटषनिमित्तञ्यायां पूव 
क सव्यावादहन शव ज्योतिःश्ास्नादिना प्रयत्ननपनेयप्रतिबन्धक्र राहि. 
त्यरूपयोग्यताया आनेश्चवात्ताद्वप्ये्टदशरेननिश्चयामादादु पसग पूवक 
छक सेव्यमदहादानङ्गभूताधिवासस्नादां जिराज्रोपवासादौ च निष्कम्प 
न कोऽपि भ्रवसतत । [कञ्च दगनस्य निमित्तत्वे उपररामे स्नायादिलयादो 
उप्ररागादिष्दे दशनचक्षणाप्रसङ्कः। उप्ररागस्य निमितस्त्व दरेनेऽये 
सा तुस्येवातखेत्, सस्यम् । सहुदश्ने स्नायादिति सप्तमीयुक्तवाक्येषु 
५"युस्य च भवन भावलक्षणम् (२।३।२३७)इति भावश्छष्चणविहितस्रप्तम्य। 

"गोषु दुह्यमानासु गत' द्यत्र द्ःदनस्य गमनकारुलक्षकत्र्वत् दरः 
क!{ख्टक्षणायेत्वावदयम्मावात्तत्काट च स्नानादेः कत्तमशक्यस्वात् 
"सङृस्पन्रुत्ताया?ः इतिन्य(यन योग्यतालक्षणाया अपि तत्रैव उचितत्वा- 
त् । यस्य गोभावेन दोहनाक्रधारूपघात्वयन माठस्य गमनस्य लक्षण 

मुपलक्षण ममनपररिच्छदकाटादिधकतिकदेन तत्र सप्तमी स्यादित्ति सू 
क 

चार्थः । अत एव सतस्यन्तट युक्तश म दृदोनविधिः परखिद्धस्य लश्च. 
णत्वादधासिद्धस्य तत््यामात् असिन्तव्दादिजदध(वख्माविःहेतसत्तम्या 

विधिद्क्तेप्रत्तिवस्घाद् ¦ प्व च क्त्वान्तेष्प्युपरगद् शनपदयुक्तवाकय 
कंततन्यायेन योर्भ्रतःन्रिखिष्रापरागङ्श्लणा खमा _ एकमूखकद्पना 
लाघवात् । क्न क्त्दन्तषु दरनचाविः कल्नीऽ्विधायकत्वात्स्ना- 
त्यादेः परस्य तु विधः स्नानादिविघायकत्वाद्धिोविषएविधौ च रक्षणा 
पत्ते रार्यकानेकदग्नचदु सरा टत्वलतमःनकन्तंकत्वविध्यन्तसरकव्पनाप- 
तश्च । उपग्गलक्षणायां तु टक्चमेव कत्रा) निमित्तवरदिवोत्तरकाल- 

त्वादेखामात् । तसश्चायप्रथः, अदुचाद स्याव्यन्तानथक्यपारेहाराय- 
सुयग्रहः यदा सजौ दिवा खन्द्र्महस्तथः। 
तज स्नानन कुर्यात ददयादनन च कचित् \ 

 इातिदेशार्त रीयोपरागस्य पयुदासात् माने दने च।क्षपल्ववोग्य- 

भुपसगं शास्त; श्ात्वा चन्तत्कारु स्नानादि कुधोदिति। 
जन्मराद्यदा रहण दारस्तन्न ख खानन्वक्राने सान्तिप्रकशे 

दरष्म्यानि । अत्र मन्त्रदीक्षाग्रहणे माखक्षादि न शोध्यम् | 
खत्तीयस्फविधुग्राक्ते तन्तुदामनपर्वणोः। 
मन्बदीक्नां भ्रकुवाणो मासक्षाद्+न्न से। धयेत् ॥ 
चन्द्रसूयेग्रहे तीय तस्तद्धक्चत्र शिवाख्य । 

मन्जमाघ्नप्रकथनमुपदेश्चः स उच्यते॥ 



एक मक कारनिणेधः | १२७ 

इति सारसङ्कदादो त्रचनात् । अचर पुरश्चरणविष्धिः पुरश्चरणवचान्रिकायाम्- 
ग्रदणेऽकस्य चस्दोवा शुचिः एूवमुपोषितः। 
तथा समुद्रगामिन्या नाभिमान्र जर सस्थितः॥ 
यद्वा पुण्यादक् स्नात्वा शुचिः पूवमुपोषितः। 
ग्रहणा देविमाश्चार्नं जपन्मच्नं समाहितः ॥ 
अनन्तर दशांशेन कमाशोश्रानिक चरत 
तदन्त महतीं पूजां करुगद्द्यणतपणमं ॥ 
ततो मन्ध्रप्रसिद्धयथ गरु सर्पस्य ताषयत् । 
त्वं च मन्श्रासष्द्धः स्याद्तता च श्रस्नादाति ॥ शत । 

तत्रैव 
होमाष्राक्तो जच कुयाङामलर्ख्टह्वतुगुणम् 
पड्गुणे चाषगुणितं यथासङ्ख्यं द्रज्ञातयः ॥ 

होमस्थानापन्नः जपा दामक्रात्छ पत स्थानापलधर्मलाम्ात् । ग्रह् 
णादिमोक्षान्तकाटठपरिच्छद्रस्य जपस्य चातुगुण्यावधानात्तस्य नत 
्रासम्भवाच्च। पुरश्यरणोन्वन प्रस्नारमे श्रस्वास्त च भवात स्पशीङ्- 
मोक्षपयम्तत्वसद्धः । स्पल्नसाक्षयःप दत्ानयाग्ययारव पयाजकस्वान् । 

भ्यावदश्नगोचर"' इति तनात् ! अत्त एव नश्राद्धाद्यपि पुर्थरणानु- 
छातरणा भवति कःम्येन नित्यस्य चधाच्च्रति शित् ¡ वस्तुतम्तु का- 
म्यविघः श्राद्धाद्यनाघक्रारण प्रत्यपि चारेताथत्वान्न नित्यवाधकत्वम् | 
गादाहनाक्थ्यादस्तु प्रणयनञ्यातिषएठोमाश्रतस्वाच्चमसाभ्रष्ठामसंस्था 
बाघ तवना (नवशासस्मवाद्वघकतवि देषस्यम् । अन्र महलङ्कत्ये काट 
निषेधो देमद्रा- | 

जयोद इयादेक वञ्यं दिनानां नव्रक ध्रवम् । 
मङ्धस्ययु समस्तु प्रहणे चन्द्रसरेखयाः॥ 

तथा- वाप ह 
द्वाददयादितृतीयान्तो यथ इन्वृग्रह स्मप्रतः। 
पकादटयादिकः सोरे युध्यन्तः प्रक्ीतितः॥ इति । 

अयं चावद्यकानावश्यककारेविषयतया व्यवस्थपनीयः। 
इति म्रदणकारनिणयः । 

सथेकमक्तनिणयः । 

तस्स्वरूपं चोक्तं स्डन्पपुरण~ 
दिनाधंसमयऽतीते भुज्यते नियमेन यत् । 
पकभक्तमिति प्रोक्तमतस्त्रर्स्यादिवेव दि॥ 



क्ष क, 

१२८ र मिश्रोोद्धस्य समयप्रकलो- 

अश्र दकमक्तमितियोगिकेन नाम्ना दितं यमोज्ञननेङालिः । नियमेने- 
ति सामान्यतो विदहितवतधम्मंप्राप्त्यर्थम् ¦ तेन दितीयमोजनाभावसषह. 
कृतं दिवामोजनम् एकमक्तशब्दा्थः । अत्र विशेषमाद- 
देवलः 9 

दिनाद्धंसभये ऽतीते भुज्यते नियमेन चत् । 
प्रकभक्तं तु वश्प्रोक्तं न्यूनं प्रासत्रयेण तु ॥ इति । 
अस्यत्र मध्याह्षो मुख्यः कालः । 

मध्याहृव्यापविनो ग्राह्या पकमक्त सदा तिथिः ॥ 
इति प्रक्तः । सोऽपि नं सम्पृणः। कस्तु दनाखास्तरखमय प्स्व 

+भदेनाङसमयऽतोत' दानिवचनात्। मध्याहाऽश्र षधाविमागनाते दमाः 

धश्चधाविभागनात त साधवः । अन्येतु विनिगमनाविरहात् पञ्चधा 
त्रधाविभागान्यतरविभागनावस्तनात्तरकालो मुख्यकाल इत्याहुः। 
गाणकाङस्त तताडस्तमयावधि 1दवेवत्यभ्यचुज्ञानात् । तश्र {विनद्य 

त्याप्ता तदस्पका वा पुव । गोणकालष्याप्तः सत्वात् । सुख्यक्रारस्प 

शाऽपि चकभक्तानष्रान मुख्यकाल पव- 
तिथ्यादिषु भवद्यावान हासो द्धिः परऽहनि । 
तावान् ग्राह्यः स पु्वद्यरहष्टाऽपि स्वकम्मसु ॥ 

इति टमद्विध्चतवखनात् । प्वयुः पवतिथ्यादेषु । क्षयव्रड़साम्यान 

ख सवत्र ष्ठघारकापक्षयानत् पुवतिथ्याद्यपक्षयात काचत् । दमाप्रस्पु 

शिनद्यय कम्मकारव्यात्तो युग्मवाकयान्नेणयः । 
द्रितायादकयुग्माना पृञ्यतानयमादेष् । 
पकादट्षछारन्रद्यादा इदासवद्यादसादन ॥ 

इतिवचनन नियमादिाष्वत्यादक्ाव्वनकमक्तापादानादकमक्तंस्प यु 
ग्मवाक्यप्रजत्तवकतु शक्यत्वात् । अस्पशकदशसमभ्याद्त्यास्तु गणका 

कव्याप्स्या नणय इत्याह । तन्न । अद्धजरतायतापत्तः । न चाय युग 

वाक्यस्य विषयः। काटश्चास्नस्य प्राबदयात् । यथा हं मख्यक्ाल 

इथाप्ट्यनुशेधेन निणयः सम्भवति न युग्मवाक्षयादरः । पव गाणकाल 
ष्यात्तधापि । अन्यथा हि- 

खकाटावुत्तरः काले गांणः पूवस्य कम्मणः। 
इति सामान्यवाक्यदेव गोणकालप्राप्ता फनरकभक्ते तद्धिधानानथ. 

कयाप्तः। तन यत्र वाष्य गोणकारविधिस्तश्न तद्याष्ट्यापि निणय 
इति खिद्धम । यत्त अन्याङ्गभूतमेकभक्त तत प्रघने नतायां तथा 
मध्याह्न कायम् । यन्त॒ प्रधानं मध्याहकारक तन्नेक मक्त गोणकाटरऽपि 



नक्तत्रतकालटनिणयः। १२९ 

कार्यम् । “अङ्कणगुविरेधे च ताद््यात्” इतिन्यायात् । (अ० १२ 
( पा० २ अधि र सूु० २५) अत पव यत्न प्रधानं सायाह्ादिकाषिक 
तन्न रात्राचष्यकभक्तानुषएठानमाकवेख्म् । यक्ञपवासगप्रतिनिधभूतम 
कभक्तं तत् तयेम्धतिथो मभ्याह कार्यम्| 

इत्येकभक्तनिणेयः । 

अथ नक्तनेणयः। 

तख्च दिवाभोजनाभावकिशिष्टराजिमोजनरूपम् । काचत्त॒ न नक्त. 
स्य भोजनरूपत्वनियमः । किन्तु पराक तस्य भोजनङूपत्वम् । अत 
पव नवरा्रवलस्यापि नक्तवतत्व माषवद्यक्तं सङ्गच्छत ््यादुः । तन्न च 
प्रदोषव्यापिनी प्राह्या ! 

प्रदःषव्यपिनी श्राद्या तिथिनक्त चते सदा । 
इति वस्वचनात् । प्रदोषश्च सूयास्तात्तरत्रिमुह्तात्मकः। 

विमुहत्तैः प्रदोषः स्याद्धानावस्तं गते सति । 
नक्तं तच्च प्रकुर्वीत इति शछास्रविनिश्चयः ॥ 

इति व्यासाक्तः । यस्तु- 

यद् तु द्विगुणा च्छायां कुदेस्तपति भास्करः। 
तत्र नकं विज्।नीयान्न नक्तं निशि भोजनम् ॥ 

इति सारघम्मादेषु दिनान्त्यमुहू्ात्मको द्विगुणच्छायापलाक्षितः 
काला विदितः सर गोणः। 

मुह त्नं दिन नक्तं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
नश्चतद् रनान्नक्त पहं मन्ये गणाचप!॥ 

हति भविष्यवचने नश्चत्रद्शेनरूपकालस्य स्वलम्मतत्वेन मुख्यत्वभ्र 
तीतेः । अन्तिममुहूततं पू्माविमुहच॑द्यं च गोणतरः क। खः । 

प्रदोषव्यापिनी यन्न त्रिसुहूसा दिवा यदि । 

तदा नक्तचतं कुःयात् । 
इति कोम्माक्तेः । पतस्यापि गौणत्वं पृरांक्तयुक्तेरेव। गोणतरस्व तु 

मुख्यकालविश्रकषांत । सुख्यक।(लेऽपि आगयनुहच्च्वय मुख्वतरम् । 
निश्ानक्तं तु विश्चेय यामद्धं प्रथम सद्ा । 

इति वचनात् । यस्तु- 
चत्वारीमानि कमणि सन्ध्यायां परिवजयत । 
आहार मेथुन नद्वां स्वाध्यायं च चतुथकम् ॥ 

इति सन्ध्यायां मोजननिषेधस्तन्न सन्भ्याद्चष्डो नक्षश्रदश्नपयेन्त. 
कार स० १७ 



१६३० वीररामन्नादयस्य सभय प्रकान्-- 

काटपरः। 
नक्षत्रददोनात सन्ध्या सायं तत्परतः स्थितम्, 

इति वचनान्तरेकधाकयस्वात् । यन्त॒ 
सायं सन्ध्या त्रिघरिका अस्तावुपरि मास्वतः। 
ति घटिकाजयेऽपि खन्ध्याशब्दः स सन्ध्यागर्जतादौ बोध्यः। 

भन्ये तु निषेधस्य रागप्राप्तभाजनाधषयत्वान्नक्तमाजनस्य विहित 
त्वान्न निषेधावषयत्वम् । सत एव रविवारादिप्रयुकरात्रिमोजननिषेषे 
सत्याप तश्र नक्ताचुष्रानयक्त हमाद्रप्रभातामः । अतश्च श्िघारकाट्मकस 

स्ध्यायामाप मक्त कायप्रवन्याहुः । वम्तनस्तु ववाधानषधयारविराधात् 
विधारक्ाशरमव नक्त काय मख्यक्रालल्छायात । अन्यथा "न कलाश्णा 

ददाल” हश्यस्याप खाद नाश्वदान ऽच्षसरहथानामाप पतस्य वादश. 
शास” हत्य तस्याति तचखब्दन परमान वत्रादश्शशतापासः। पवराव 
वारादा वाधानचधघयाचंराध्राराथव यक्तम । यत्त- 

ये त्धादित्यादिने बह्मल्नक्त कूवान्ति मानवाः । 
दिनान्त तेऽपि भुञ्खारान्नष्धाटाश्रिमोजन॥ 

इति मविष्यपुराणवच्ने नद भानस्रप्नम्यादिकाहतसौरनक्तावषयम् । 
व्रिमष्रत्तस्परगघाह् ना चनाचली लाथ 
तस्यां सारं चरन्नकतपहन्यध त॒ भोजनम् ॥ 

इातसुमन्तुना पवकारण स्नारनक्त सामान्यतः पराप्तराश्चभाजनस्य 
नषधात् । माधवस्तु "य त्वा्रस्यादनः? हात वाक्यादाादत्यवारादा दव. 
व गोणकार नक्तामत्याह । पयं यानावधषाथिकारकमपि नक्तं 1दवेव 
कायम् । 

नक्त निकाया कुत गृहस्थो वाधस्युनः। 
यानश् विधवा चव कुयात् सत् सदिवाकरम् ॥ 

हात वचनात । तदव गहस्थानां प्रदाष पव म॒ख्या नक्तकारः । तज 
दिनद्धय मुख्यकालग्यापत्व तदस्पताघा परा । गाणकारलामात् । 
अस्प च नकमक्तवम्मृखथक्ाल भोजनं किन्तु सायाह्न एव । 

प्रदाच यदि न स्याश्चद्ादवानक्त वधयत । 
आस्नो दिगुणा च्छाया मन्दीभवति भास्कर ॥ 
तन्नक्त नक्तामिव्याष्ुन नक्तं [नाह भाजनम् । 
पवं शात्छा तता विद्वान सायाह्न तु भुजाक्रयाम् ॥ 
कुयान्नक्तवती नक्तं फट मघाति निशितम् । 

श्तिस्कन्दोक्तः । पवं सोरयतिनक्ते<पि सायाहस्य मुख्यकारत्वात्त- 



अवावेत-नक्चन्नोपवास-सङ्कान्तिनेणेधाः । १३१ 

द्यापिनी म्राह्या । दिनद्यये तद्याप्तौ तदस्पसं वा पूर्व | तन्न खायान्हङ- 
पस्य मुख्यस्य परदोषरूपस्य च गणस्य कालस्य लतस्वात् । अयचनि- 
णयो न मोजनरूप पव नक्ते कन्तु परूजादिङूपरऽपि द्रष्टभ्यः । न्ययाचि- 
शेषात् । अभ्याङ्ग उपषासप्रतिनिधौ वा नक्ते तु पकमक्तवदेव निणेयः | 

हति नक्तनिणेयः । 

अथ नक्तेकभक्तसनिषाते निणेयः । 

तत्र यदेकभक्तनक्तादिविरुदध तिथिद्कयप्रयुकूमेकस्मिन दिने प्रप्रा 
ति तत्र पृवध्रारन्धयाद्धेयोः पूवेतियिभ्रयुक्तमनुपलज्।तत्रेरोधित्वान्सु 
स्यकस्पेन कायम् , हतर त्त अयुकदट्पयेत् । इदं च यद्य॒त्तरदिने दवितीय 
गोणकाला न छुभ्यते तद् । तदामे तु तत्रेव । काडस्यात्यन्तबाघा 
भावे कनैर घस्यापि न्याय्यत्षाव् । 

इति नक्तेकभक्तादिनिपाति नि्णयः । 

भथायाचितनिणयः 

तख्च याच्ञारांहेत्यन र्धस्य सकृद्धाजनम् । सन्ये त यारञब. 
जनसङ््टप पवायाचितमिव्याहूः । तस्य चोपवासवदहारात्रखाध्यत्वा- 
तदुभययोगिनी तिथिग्राद्या । अन्यतरत्र खरुवे त्वहव्यपिनी त्राह्या । 
“अहःसु तिथयः पुण्या" त्यादि जावाल्वचनात् । अयाचितान्नमोजनं त 

यदेव खभ्यत तदेव दिवा रात्रो वाऽनिषिद्धकि सरूदेव का्यम्। 
अरूमेतुन कापि क्षतिः। 

इत्ययाचितनिणयः । 

अथ नक्त्नोपवासनिणयः । 

तख्चास्तप्रयस्लम्बन्ि प्राह्यम् । 
उपोषेतव्य यनास्तं यत्ति चेव तु भास्करः। 
यज्ञ घा युञ्यत राम | निशीथः दारिना खद ॥ 

हइतिविष्णुधम्मेत्तरात् । दिनद्वये ऽस्तमयसम्बन्ये वा पूवमेव निशीथ. 
व्यापेः स्वात् । 

इति नक्च्नोपवासनिणयः। 

जथ सङ्कान्तिनिगेयः । 

तनै लञडक्रमस्वरूपं तावत् रविविस्बमध्यपरमाणोमबादिरादयादयः 
पररमाणश्चि सम्बन्धः । सख ज्योतिःशत्रे प्राक्तिद्धः । अतश्च राशीनां द्वादश 



१६२ कीरमिन्रोदयस्य सपयप्रकादरो- 

त्वाचेऽपि द्वादश भवन्ति  तथाच- । 

देवीपुरणे-- हि 
द्वादरेव समाख्याताः समाः सलःक्रान्तिकद्पनाः | 

कल्पनामेद्ाः । ते च सङ्क्रान्त सामान्य्निामित्तकषु ।विधिप्रतिषयषु 
समाः; साधारणा यथः । माधवीये तु खमा सङ्क्रान्तिकद्प्रनति पाठः । 
तदा समा वर्षम् पकेकवषसम्बन्धिन्य श्व्वथः । मलमासाधिक्येऽपि 
स ङकरान्त्यो द्वाद रोवेदवमथमेवकारः । पतासां च पुण्यकालविशेष 
प्रतिपादनाथमवान्तरसन्ञा वसिष्ठनेक्ताः | 

अथनेदे विषुवे द्ध चतस्रः ष्रडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च खद्क्रान्त्या दादश स्मरताः ॥ 
द्मषककरसङ्क्रान्ती द्ध उदग्दद्क्षिणायने। 
विषुवे तु तुखामेषो तयोमेध्ये ततोऽपराः ॥ 
वृष श्चिककरुम्भेषु {सहे चव यदा रविः। 
एतद्विष्णुपदं नाम विघुवादधिक फट ॥ 
कन्यायां मिथुने मीने धनुष्यपि रवेगतिः। 
षडशीतिमुखं। प्राकता षडशीतिगुणा फटे ॥ 

कषपो मकरः । तयोः अयनविषुवतोमेष्थे । अपराः षडरीतिविष्णुपद्यः । 
छालादशदौ तु गोमध्ये तताऽपरेतिपाटः । गों च विषुवायनाभ्यां युक्तं 
राशिचक्र तन्प्रध्येऽपरा इत्यथः । अयच निष्ृषटोऽथः। ककमकरयोः 
क्रमेण दश्चिणायनात्तरायण इति सज्ञा, तखामषयाोषघुव इति, चुषन्थि- 
ककुम्भरसिहेषु विष्णुपदमिति, कन्यामिथ्ुनधनुर्मानघु षडश्ीतेमुख- 
मिति । प्ता प्व च वारसेदेन ( नक्षचरभेदेन) च जाताः प्रल्येक 
सप्तसंश्षा भवान्ति । तथाच - 
देषीपुराणे, 

सूये घोरा विधो ष्वाष्की भोमे चव महोदरी । 
बुधे मन्दाकिनी नाम मन्वा सुरपुरोहिते ॥ 
मिधिता शुक्रवारे स्याद्राश्चसी च शनैश्चरे । 
मन्दा ध्षेषु विश्ञेया खुदो मन्दाकिनी तथा ॥ 
क्षिप्र भ्यां विज्ञानीयादुम्रे घोरा प्रकीरिता। 
शरेमहादरी ज्ञेया क्रूरे ऋष्चेस्तु राक्षसी ॥ 
मिधिता चष निर्दिष्टा मिभ्रितेयेदि सङ्क्रमः ॥ इति । 

धुवागि-उन्तरा्रयं राहिणी च । मृदुनि-अनुराधाचित्रारवतीभ्रगश्षी. 
षामि । क्षिप्रागि=अभिजिद्ध स्तादेवरनीपुष्याः। उपराणि=पूवौ चरथं भरणी मघा 



सङ्का न्तिनिणयः | १३३ 

च । चराणिपुनवे घुशछवणध्रनिछास्वातीशतभिषाः । कूरागि=मूलज्येष्ठाद्रा- 
<दटेषाः । भिन्रगिनकृत्तिकाविशाखला च । पततक्वश्चाप्रयुक्तः पुण्यकार- 
विरोषस्तु वक्ष्यते । अत्रच `रविविम्बमध्यपरमाण्यमेषादिरादबाद्यपर- 
माणुक्तंयोगस्यातिषुक्ष्मक्ाटीनत्वेन दुक्षयत्वात्तत्रेकस्यापि वि्ितस्य 
स्नानादिकम्मणोऽनुछातमश्चक्यत्वेन बहूनां सुतरामश्चक्यत्वात् । सशि. 
दितकाटे अनुषछानमथसिद्धं यथा सन्धकालविहितयोदरेपूणंमासयोः 
सन्धाषयुष्र।तुम शक्यत्वेन सन्निहितकाटरे करणम्। स च सन्निहितकाडः 
किमुभयतः किवान्यतरतः कियांञओेदयपक्षायम्- 
देवलः, ता 

सङ्क्रान्तस्रमयः सुक्ष्मो दुर्लयः पिचितक्षणेः। 
तद्यागाञ्चाप्यघश्चद्धं ्रान्नाङ्यः पचित्रिताः॥ 

योगात्=सङ्क्रान्तयुक्तात् सृक्ष्मक्ाकद ध्र उध्व चामारत्वा जशन्ना- 

स्याम शासख्रक्ारः पावत्रताः स्ननिदयनुषएनयमम्याः कता हटवथः । इद् 

सख उभयतः पञ्चदरघाटे कापूण्यत्ववचन रावबवम्बपारमाणानां ज्यातः- 

श्ाल्ल मतमेदेन भिन्नत्वाच्यन्मते स्पष्टभुक्न्यद्धं रविविम्बं तन्मताभिपाः 
, येण द्टभ्यम् । पतन्मते सूक्मकारत्पूष.पञ्चेद शमिधटिकाभी रेतेम्ब- 
पू्वैमागस्य मेषादिराशिचक्रायुप्रव्ः। तदुत्तरकारं च तावतीतिरव 

घरिज्ञामिरुत्तरभागस्यापि मेषदिरारिचक्रायुप्रवद्ो ज्यातिःशाख्च प्र 

लिद्धः। अयमेव च भाग इव्युच्यते । तथा च-- 
देबीपुराग, 

अतीतानागता भागो नाञ्यः पञ्चदश स्मुताः। इति। 

यानि तु- 
अवक् षोडश विक्चेया नाङ्यः पश्चाच्च षोडश्च । 
कालः पुण्योऽकेसङ्क्रान्तेवद्द्धिः परिकीर्तितः ॥ 

तयाः भ भ कष 

नाख्यः षोडश पूवण सङ्क्रान्तरुत्तरेण च । 

राहोदं शनमत्चेण पुण्यकालः प्रकात्ततः ॥ 
तथा, 

सङ्क्रान्तो पुण्यकारस्तु षोडरांभमयतः कराः । 

इत्यादीनि ल्तातपमरचिजाबालिवाक्यानि तानि यल्मते निजपञ्चंद्" 

शां शयुक्तमुकत्यथे रविबिम्बं तन्परताभिप्रायेण व्याख्येयानि । अतश्च 
विभ्बपरिमाणमदेन षोडश पचदशवा घटिका उभयतः प्रध्येक पण्य. 

कार इति क्द्धम्। देमाद्रिरत्नाकरादेसम्मताऽन्ययमथंः । माधवमदनरल्ना 



१२४ वारामज्ाद्यस्य सखमयप्रकाश्े- 

यस्तु-- । 
१ तद्योगाच्चाप्यधश्चोद्धं चरिशन्नाख्यः प्रकीच्तिताः। 

इति देवल्वचनात्. सङ्क्{न्तिकालात् पृतं जिश्चक्नाड्यः पण्याः पथ. 
प्रशन्ना ख्यः पण्याः । याने तु पूब्ाक्तषाड रपञ्चद शध टका पण्यत्व 

त पादकांन वचनानि तानि पुण्याघिकयप्रतिपादनाथानीत्याहुः । इद् 
च पूवौत्तरकाखयाः पुण्यत्ववचन सवस द्रकर।न्तसखाधारणम् । अशेः 
घात्। यानि तु क्वचिदुत्तरत्र कचित् पूवज क्वचिदुभयत्रव्येव सङ्क्रा 
न्तिवेशेपकार्षेधायकानि वक््यमाणवचनानि सानि पुण्यांधक्यप्रतिः 
पादनाथोनि । देम द्विमाघवादिदक्खनेबन्ध्रुस्वरसोऽप्येवम् । यस्व श्री दत्तरत्ना 
करादप्रभततिि्रायसेः स्मा्तादिनिश्च गौडरुकतम्-""पूवःदाहतोमयतः 
षोडदराघाटेका।पुण्यत्वप्रातेपाद्कानां यओतातपादिवचनानां विष्णुप्मान्र- 

विषयत्वम् इतर सङक्र(न्तपु वक्ष्यमाणरीत्या सवत्र व्ेषस्याक्तत्वात् 
पारङराकेण षोड़शघर्द पुण्यत्वबाघकसामान्यवा(क्यासां तस्मान्राक्रेषयत्व 
स्येव युक्तत्बात् । अतश्च 

पुण्य क 21५ क सर्जन नन्तः षाक पश्चद्प बडश्च । 

हति स्कन्दपुरणवचनेनप्यमरवासुपसहारा काघवात् दातः तन्न। 

शत।तपन~ | 
अयनाद्। सदा देय प्रन्यमिष्टं ग्रहेषु यत् 
षड्(ातसरुल चव निमोश्च चन्द्रसूययाः॥ 

ह्यु पक्रभ अयनद्।चल्व(दखब्द्न विषुवादष्णुपद्यारुपकङ्खदात् 
स्वखङ्क(न्तपु दान(दिविधिप्रतीतेः ुक्ष्मकार च दानाद्नुपपत्तः 

स्थूखकाल।पेक्षायाम् ^अ३।क् षोड़श विञ्चया'” ह्याद्ुपरितनेन वचनेन 

उअयतः षोडशघिकारूपस्थूरकालावेषेः सवसङ्क्रान्तिाविषयत्वस्य 

स्पण्त्वात् । न च स्पष्टस्य सामान्या बयस्पस्हारा युज्यत । यथोक्त 
भटरट्पादः ध 

सामास्यावाधेरस्पष्टः साटेयंत वि्षतः। शति । 

अतश्चोपसदष्योगात् सवविषयस्वमेव युक्तम् । प्वं च सर्वंसङ 
क्रान्तिसाघारण्येन उभयतशबाडशघटिकापुण्यत्ववचनेः उभयतः 
पुण्यस्वे स्थिते विशचिषवचनानि पुण्यातिश्चयाथोनि । वत्र- 

भ मध्ये तु विषुवे पुष्यं प्राग्विष्णों दक्षिणायने । 
षड तरातिमुखेऽतीते अतीते चोत्तरायणे ॥ 

मध्ये उभयत शकते यावत् । प्रार्यास्तु- 
घाडशीतिसुलेऽतीते वृत्ते च विषुवद्धये । 



सङ्कान्तिनिणयः | १३५ 

इति दर्वपुरावाक्वत् वत्त इत्याहुः । वस्तुनस्तु चत्त वतन भाष 
तः वत्तमानकाले इति अनन्तमष्टव्याख्येव युक्ता । वशिष्टवचनेकवाक्यता 
लाभात् । विष्णानवष्णुपद्याम् । इदं च पिष्णुपङेषु प्राक् पुण्यत्ववचन 
प्रशस्त तरत्वद्योातनाथेम् । 

पुण्धकाठा विष्णपद्या प्राक् पश्चादपि षोडश । 

इति स्कन्दपुराणवचनेन ` पूर्वापरषोाडङ्शघारेकारूपपुण्यकालस्याप्यु. 
कतवा । अनश्च विष्णुप्यां पराः ब्रोडता ध्रटिकाः इतरसङ्काः 
न्स्यपक्षया पुष्यनराः पूवाः षोडहा पण्यतपा इति अ्यवस्था । हमादरिमदन. 
हनादसम्मलाइव्ययमथः । सन्य त्तु विस्णुवदोपूचकालपण्यस्वप्रानपाद्- 
कधाकयस्य नम्पलल्वात् स्कम्दवचनादुभयत पव षाडश् धारकाः 

एण्यकाल शहस्याट्ुः । षडशोतिमुख ऽनात पुण्यनमत्वम् । तक्रापि- 
षडक्ात्यां व्यलीतायामाठरुक्तास्तु नाडकाः। 
पण्याख्या विष्णुपद्यश्च प्राक पश्चादपि षाडश् ॥ 

हति वचन चब्देन इतरलङनक्रान्त्यपेक्षया उभयतः पुण्यतरत्वस्य 
सूखतत्वात् । तथा- 
वद्धवाशिष्ठाऽपि, _ _ . ६ 

अदातानागने पुण्य द्र उदग्दक्षिणायन । 
विश्वत् ककरक नाड्या मकरे विदातिः परा॥ 

्रहमवेवत्ते तु मक्र तु दश्लाधक्ता इति चतुथपादः। 

बुहस्पतिरपि-- 
अयन विक्वातिः पूषा मकर बिश्ातिः परा । 

भयने-द्क्षिणायन । अन्न सवत्र विरुद्धानां वचनानां पुण्याधकय- 

परत्वन व्यवस्था द्रव्या । अतश्च पवह्ञव्यपक्षया सामान्यवचनसिद्ध 

वाडकाघधरिक्ारूपकालस्थापि पुण्यतरत्व सद्धं भवात । सान्न एत्वात् । 

विषवावषय पुनः- 
सएव  . -.- _ 

वत्तमन तुकमिच नाञ्यस्तभयतोा दश, 

षडश्ी्ताधेषय वृदवरिषः- 
षडशीत्यां स्यातीतायामाष्टरुक्तास्तु नाडकाः । 

अटः षोडश । अष्टच्छन्दसः षाड शाक्षरस्वात्। मदनरत्नादसम्मतः 
श्यायं पाटः । हमाद्विमाधवादौ तु षष्ठिरित्ति पाटः। तचदेमाद्रः प्रव्यक प 

अदश्चति मिलित्वा षष्टिरिति व्याख्य^तवान् । वचप्णुपद्यां तु सङ्खथावि 

ट्ाषस्य अश्रवणात् सामान्यषघचनाक्ता पव षाडश्घारेकाः पूव पुण्याः 



१९९ खोरमिच्चादयस्य सभयव्रकाश्- 

अश्र चाय निष्छृण्ाऽथः। तुखामष्रयोः प्रायूष्व दश्च दश्च घटिकाः पुण्याः, 
ककं विरतिः पूवं मकरे उद्धू, षडशीत्यां षोडश पराः, विष्णुपदां पूषा 
त । एव वारनक्ष्रध्रयुक्तमन्दादिसक्षसन्ञासु सङ्करा न्तघु यत्- 

निचतुःपञ्च सप्ताष्टनवद्व।दश्च पव च । 

क्रमेण घरिका द्यतास्तन्पुण्यं पारमार्थक्रम् ॥ 
शति देवीपुराणवचनं तदपि पुण्याधेक्यग्रतिपादनाथं द्रष्टव्यम् । अत्र 

तरता: पू्वभःगिन्य उत्तरभोगेन्या उमयतामोगिन्यो वा यदि दिषाम 
ध्याहादिषु जायन्ते तदा दिवैव तत्र तत्राक्तप्रशस्तकालखाभात् सत 
च्र। यदा पृवमागगिन्यां सूयादयत्तरम अव्यवधानन जायमानायाभ्रुत्तरः 
भगिन्यां वा अस्तात् प्च जायमानायां दिवा पृवात्तर। प्रह्ास्तकालो न 
खभ्यत तदा सामान्यवचनप्राप्तस्य पूवभमोागिन्यामुत्तरस्य उत्तरभागन्याः 
वा पृवस्येव कारस्य ग्रहण न पुनः प्रच्स्तकारश्चन्त्या रात्रारिति। 
तथा च~ | 

वाशाष्ः, ५ . शि 

अहि सङ्क्रमण पुण्यमहः करस्नं प्रकीर्तितम् । 
रान्नो सङक्रमणे भानाोर्दिनाद्धं स्नानदानयोः ॥ 

अत्र हि पृवाद्धम् अहि मध्याह्ादौ सङ्क्रमणेऽहःपुण्यत्वस्य पृवोत्तर- 
नाडीपुण्यवचनरव सिद्धत्वान्न यथाश्रुताथपर कन्तु उक्तविषय प्रश्चस्त. 
काल लाभेन प्रसक्तस्य राज्जिपुण्यस्य प्रतिषेघाथम् । अतञ्चादयानन्तरमे 
व पृवभोगिन्यामस्तात् पव बात्तरभागिस्यां जायमानायामहन्येव स्नानः 
दययुष्यम् । यासु तु उभयतोभोगिर्नाषु उभसारपि कार्याः साम्य तासु 
दिवापि प्रश्स्तकारुखाभात् न रात्रावुष्ानप्रसङ्गः। माधवमद्नरत्नादयो- 
ऽप्येवम् । रात्रिसङ्क्रमे तु यद्यपि- 

या याः सान्नहिता नाञ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मताः। 
दति वचनात् , 

रा दटुद्रोनसङ्क्रान्तिविवादहाव्ययवदिषु | 
स्नानद्नादिकं काय निश्चि काम्यवतषु च ॥ 

हति वचनाच्च रात्ररपि पुण्यक्राखत्वं प्राप्रोति, तथापि- 
रात्रो सङ्कर मणे भानोदिंवा कयोतत तत् क्रियाम् ॥ 

हाते गाभिलवचनेन [देवव पुण्यकाखः ।सचन सम्पूण दिनि एकन्तु 

रातो सङ्क्रमण मानोर्दिनाद्धं स्नानदानयोः । 
इति वरिष्टव चनात् भद्धंमेव । तदापि च यद्यद्धरात्रात् पूवे सड्क्र- 

मस्तद्ा पूवेदिनस्य यद्यध्वे तदोचरस्य यदातु अर्धरात्रे तदोभयोरिति 



सङ्ान्तिनिणंयः। ११७ 

व्यवस्थितामेत्याद-- 
स एव - 

अरखंरा्ादघस्तस्मिन् मध्याहस्या्परि क्रिया । 
ऊध्वं सङ्क्रमण चोध्वमुदयात् प्रदरद्रयम् ॥ 
सम्पुर्ण अद्धरातरेतु यदा खङ्क्रपत रविः 
पराहुर्दिनकयं पुण्य मुक्त्वा मकररककटो॥ 

मध्यादः=अ!वत्तनम् । तच्च पूवदिनस्य, उद् यश्चात्तरदिनस्य स्न 
धनात् । सम्पूरे=-अद्धरन्रिदखद्वयसन्घो । माधवस्तु तृतीयप्रहरस्य प्रथपरः 
घरिका द्वितीयस्य चान्त्येस्येवं घारटिकाद्धयमद्धरान्नामत्याह । दिनद्धयं च 
न सम्पृणे किन्तु अद्धावाच्छन्नमेव । 

रान्न सङ्क्रमण मानारदिमाद्ध स्नानदानयोः। 
इति सामान्यतो रान्निसखङकम दनादपण्यत्वस्यवोपक्रम आधा. 

नात् । भनन्तभहृहेमाष्िमदनरत्नादयोऽप्यवम् । कालादक्ञेमाधवादयस्तु-- 
सङ्क्रमस्तु निशीथे स्यात् षड्यामः पूवपथिवषाः । 
सड्क्रान्तिकारो विक्चयस्तत्र स्नानादिकं चरत् ॥ 

शति भविष्येत्तरपुराणवचनादद्धरात्रसङ्क्रमे ₹रस्नं दिनद्धयमिच्याहुः । 
घस्तुतस्तु पतस्य अनन्तभटरेन निमूटत्वस्योक्तत्वात् हेमाद्-्यादिव्याश्यैव 
ज्यायसी बहुखम्मता च । तस्मात् पूणं अद्धरात्रे सङ्क्रमे पूवदिनोत्तरा- 
द्ेमुत्तरदिनपूवाद्ध च पुण्यं स्निधानात् । तदापि न समुश्चयेन किन्तु 
विकल्पन अन्यथा प्रधानान्रर्यापत्तः, सोऽपि पूवदिनोत्तराद्वस्तिति- 
ध्या यद्यमिन्ना सङ्क्रमकाटीना। तिगिभवेत तदा पृषविनोत्तरद्धम्, 
यद् तु द्वितीयदिनपृबद्धितिथ्था अभिन्ना तदोत्तरदिनपू्वास प्राह्यमि. 
व्यव व्यवस्थितः । तथा च- 
देवीपुराणे 

आदो पुण्य विज्ञानायात् यद्यामिन्ना तिथिभवत् । 
अद्धैराञे व्यतीते तु विक्चेयमपरेऽदनि ॥ 

पवोद्धेस्य अयमथः अद्धंराजसलङ्क्रम यदि पृचदिनोात्तरद्धं सङक्र- 
मकारे च एकैव तिथिमेवेत् तदादो पूषदिनोत्तराध पुण्यं जानीया 
दिति । यदि तु उनत्तरदिनपव्राधेतिथ्यामिन्ना तदेत्तरदिनपृवोधमि- 
यथे्िद्धम् । अधरात्रोचर सक्रङ्मपे तु भिन्नायामाभन्ना्यां षा पृवदि- 
नतिथो परेऽहन्येवेत्युत्तराधार्थः । यदा तु अधरात्रसङ्कमकालीना 
तिथिदिनद्वधषेयोरपि मवति तदा पूवमागेन,पु पूचदेनात्तराधम् उच. 
रभोगिर्नाषुं उत्तरदिनपूवाधंम् उमयताम^नेन)षु पच्छिको विकद्प शति 

(6 

9 ख० १८ ४ ति 
धो (4 । ९,. 1 4: ५ . 9, छ ॥ 



१३८ वारमिश्राष्यस्य समयप्रकालोे- 

हयवस्था । शनन्तमद्मदनरत्नादयोऽप्येवम् । यत्व श्रीदतनाक्तम्--असिन्नायां 
तिथ पृष्षदिनपू्वधं पण्यं, मदत “सम्पू तूभयादरयम्'* इति देवापुराणध- 
चनादुभयच्रात ' तन्न । “सम्पूण तूभयाद यम् इति दवेपुराणनोभयत्रदे यश्वे 
वाहत प्रधान गचुस्यापत्तः ससुच्चयायागात् अव्यसास्थताकवकस्प प्राप्त 

आदा पुण्य वजा्नायात्'' शव्युत्तरवचनन व्यवस्थामात्रकरणे रा 
वात् । तदयमच्र नरस्कृष्टाशथः | अध्ररा्ात् पूव खङ्क्रमे पुवादेनात्तरा 
धं लदुलरं सङक्रम उस्तरादनपृवाध् निशोथसङ्क्रमे तु यदि पृष्दिना- 
तराध्वात्तातथ्याऽभन्नायां तिथा सङ्क्रमः तद्ा पृवदिनोत्तसध यदि 
त॒ उत्तरादमपृषाधवत्तातथ्याऽमिश्नायां तथा सङक्रमस्तदा उश्रादेन 
पूवाय यदातु विनद्रयाधवत्तितिथ्या भिन्नायां तथो सङक्रमस्तद्। 
पवभोगनापु पृवादनात्तराधम उत्तरभागनीाषु उत्तरादनपुधाधम 
उमभयमाागनाषु पच्का कक्ल्प हात । यत्त 

विष्णुपद्यां धनर माननुयुक्कन्यासु वे यदा । 
ूर्वोत्रगतं रात्रो मानाः सङ्क्रमणं भवेत् ॥ 
पूवाहि पञ्च नाड्यस्तु पण्याः प्राकता मनीषिभिः। 
अपराह्न च पञ्चे श्रोत स्मार च कम्माणि॥ 

इते पृवापरदिनगतास्तमयोदयपृवात्तरनाङीपश्यत्वप्रतिपाकः 
निगमवचनं तत् अतिक्यप्दक्षानाय द्रष्टव्यम् । मदनरत्नेस्प्येवम् । इयं च 
राडिसड्क्रमभ्यवस्था अयनाभक्नाषेषया पृर्वादाहतवरिष्टवचनेन सकलस्य 

राडिनिणेयस्य अयन “युक्त्वा मकःककटो* इति पययुदासात् । 8 0 र 
अतदच तयोः कथामेत्यपेक्षायां माघवमदनरत्नो तावत्- 

मिथुनात् ककसङक्रान्तियदि स्यादंशुमालेनः । 
प्रभते वा निशीथि वा कुःयाददनि पूवेतः॥ 
काकं तु परित्यज्य हष सङ्क्रमते रविः। 
प्रदोच वांस ता स्नान दानं परऽहनि ॥ 

इत्यादि भविष्योत्तरवचनानुसारादद्धराञ[तदुध्वंसङ्क्रमेऽपि कके ऽदन्येव 
पुण्यं पृथे मकरे तु अद्धंराञातदघःसङ्क्रमेऽपि परऽहन्येव । पवं च रा- 
असङक्रमेरपि दिवापण्यत्वविधानादथ)ाद्राजों स्नानादिप्रतिषध उन्न 
यते । केषु चित्त वचनेषु राद्िकत्तम्यतापि । यथाव तावद्धिष्ठवचने 
संस ङक्रान्तसाघछारणराञसङडक्रमणनिमिचकादेवाकसञयत्वस्यायने- 
५मुकत्वा मकरककरा इति पयुदासाचनत्र र।ञविपि कराभ्यता । 

अत पघ- 
रा हुद रानसङ्क्रान्तिविवादहात्ययन्रुद्धषु । 



ङु न्तिनिणयः । १३९ 

स्नानदाना्ैक काये निशि काम्यवतेषु च॥ 
इति सामान्यतो याज्ञवल्क्यवचनमपि अयनविषयम् , अन्यथा इतरस. 

डक्रान्तिषु दिवेव पुण्यत्वविधानादेतस्य निर्विषयत्वापत्तः । चद्पि चो. 
दाहुतभनिष्यीत्तर।दिवचनात् तत्रापि दिवापुण्यत्वविधिरस्त्येव तथापि मु 
करा मकरकक2('* इतिपयुदासाद्र(त्रपुण्यत्वमरप्ास्त । अतश्च युक्त 
सामान्थवचनस्यायनविषयत्वम् । पव चायने रात्तिपुण्यत्वदिवापुण्य- 
स्वयोविक्रस्पे देशाचाराद्यवस्थेति । देमाद्रस्तु- 

प्राहु देनद्धय पुण्य मुक्ता मकरककफटो | 
इतिपयुशखो न सक्रखस्य रजच्रिनिणयस्य कन्तु सन्निहितस्वाद्ध. 

रात्रसङ्कमणनिमित्तकस्य दिनद्वयस्येव । अतश्चायमथः । यथा इतरस 
ङकान्तिषु अद्धेराते जायमानसु द्रेनद्कय पुण्य न तथा अयने त्मिस्तु 
अद्धंरात्रे जायमाने पर्वोद्ाहयतमविष्पत्तपववनन्मकरे उत्तरं दिनं ककं 
पूत पुण्यम् । मविष्त्रत्तरवाक्य हि न प्रदाष अद्रा वा जायमानायाम 
करखल्क्रान्तेः परदिने पुण्ये प्रमातेऽद्धरान्रे चा जायमानाया: ककंस 
डकऋन्तः पूवेदिने पुण्यमिति प्रतिपाद्यते । तथा स्तति- 

धचुर्मानादतिक्रम्य कन्यां च मिथुन तथा। 
दिनान्ते पञ्च नाञ्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्म्ताः॥ 
उदय च तथा पञ्च दवे पन्ये च कमेणि। 

इतिस्कन्दपुराणवचनाविरोधापत्तेः। अतश्च भविष्यात्तरवचनमेव घ्याख्येयम् 
“प्रदे बाद्धरात्रे वा" इत्यत्र वाशब्दौ यथात्तथार्थ “वोपमानविकल्पयो२? 
ति निषण्टुस्मरणात् । तेनायमथः । यथा प्रदोष जायमनाया मकरस्तङः 

क्रान्तः पृवंदिनाद्धं पुण्य तथा अर्द्धरात्रे जायमानाया; परऽदनीति । पषं 
प्रमातवाक्यऽपि । अतश्चाद्धरात्र सङ्क्रमे मकरे उत्तर दिनं ककं पृवम्, 
अ्धरात्रादधः पश्चाद्वा सङ्क्रमे तु उभयत्रापि हतरसङ्क्रगन्तिकल- 
रूप एव निणयः। न चेव राज्जिपण्यत्वप्रतिपादकानां यश्ञवरह्यादिवचनानां 
निर्विंषयस्वापत्तिः सवैसलडुक्रान्तिषु राजरिसङ्कमे दिवैव पुण्यकालामि. 
धानादितिवाच्यम् । उभयविधवचनश्रोनाद्रानिखङ्क्रमे रत्र दिवा चं 
पुण्यकालः । “पापाः सन्निदिता” दतवचनान्तु रनः पुण्यतरत्वमिति 
हेमाद्विप्रभूतयः। भनन्तभहृस्तु दिवा प्रमाद्ादेना असम्मव रज्रावनुष्ठेयमिः 
त्याह । प्राच्यास्तु रात्रिखन्निदितदिनभागसङ्क्रान्तौ षोडशधघरिकादि. 
रूपविदितसमयेन रान्नेरपि ग्याब्रूत्तत्वात्तद्धिषयतया रान्निपुण्यत्ववचना- 
मामुपपत्तिरित्याहूः । अत्र च विदितं स्नानश्नाद्धदानादि निषिद्ध च 



१४० यरिनिश्रदयस्य समयत्रकाच- 

यात्रामेथुनादि अन्यतोऽनुसन्धेयम् । रवे रा्िसङक्रमवलश्चधसङःक्रत 
प्रहान्तराणां च राशिनक्षत्रसङ्क्रमे स्नानाद्यचुषछठानम् । तत्कारकं चाद- 
जैमिनि 

नक्षत्रा दय। रविसडुक्रमे स्युरवांक् परत्रापि रलन्दूनाख्य, 
पुण्वास्तयेन्वासखरघरापटेयुगे रकेव नाडी मुनिभिः श्चुभोक्ता ॥ 
नाञ्यश्चतस्रः सपरा, कुजस्य बुधस्य तिस्रो मनवः पठानि । 
साद्धाश्चतस्नः परसप्तयुक्त। गुराश्च शुक्र सपरश्चतस्नः ॥ 
द्विनागनाङ्यः पलसक्तयुक्ता शनेश्चरस्याभिहिताः सुपुण्याः । 
आद्यन्तमभ्य जपदोमदानं कुवेन्नवाप्नोति सुरेनद्रघ्ाम ॥ 
अवाक् परत्रापीति सवत्र लम्बध्यते। रसेन्दुनाव्यःनषोडक्षा घटिकाः । 

नरिधरापकेम=योद् शपे: । सपलानपएकपलाधिकाः । मनवश्च तुददापङानि । 
नागा अष्टो द्विगुणगिताः षोडश । ् रद(न्तरसङ्कमे च रात्रा जायमनि राजा 
वेव स्नानादि काये रवसद्क्रमवत् !देवापुण्यत्ववखनाभावात् । काम्यं 
चेद् तश्र स्नानादेफखश्रषणात् । 

रधिसटक्रमणे प्राततिन स्नायाद्यस्तु मानवः 
खप्तजन्म भधद्वोगी निधनश्चव जायते ॥ 

इतिवान्नित्यत्वाश्रवणास्च । 
इति खङ्क्रान्तिनिणयः । 

भथ मरमासो निर्णीयते । 

मरमासत्व च पकमात्रसङक्रा न्ति यादित्ये सति श्युङ्खादिमासत्वम् । 
पकमाज्रराहित्यं चासडकान्तत्वेन खङ्क्रान्तिद्यषस्वेन च भवतीति द्वेधा 
मकमासः अयिकमासः ्चयमासरश्चति । तथाच- 
काठकगुहये, „ . ४ ह 

यस्मिन् मासे न लङ्क्रान्तिः सडक्रान्तिद्यमेव षा । 

मरुमासरः स विश्चेयो मासः स्यात्तु भ्रयोद्श्चः॥ इति । 
न॒ सकङ्करान्तिरित्यनेनाधेमासस्य ग्रहणम् । षड्कान्तिद्धयामिस्यनेन 

शछथस्य । तन्राधमासस्वरूपमाद- 

भृः, ~ = न्द € = _ = 
पकराश्चिस्थिते सुय यदा दश्ंद्य भवेह । 
हव्यकव्याक्रियादन्ता तदा शेयोाऽचिमाकलषकः ॥ इति । 

द्रद्यच्वान्तदयम् । "दश्चेः घूयन्दुखलङ्गमे,धतददारशष्वदस्य सङ्गमे 
मुख्यस्वात् । सङ्गमस्य चामावास्यान्त्यक्षण पव ज्योतिश्ाल्ञे प्राकषद्ध- 
ष्वात् । माखश्ान्न चान्द्र पव मरमासभ्रयोजकः । 



भलमासनिणयः। १४२१ 

चान्द्रो मासो ्यसलङक्रान्तो मरख्मासः प्रकीचितः। 
इति ब्रह्मसिद्धान्ताव् । खोऽपि च शुङ्ग दिरेष । 

इन्त्रास्मी यत्र हृयते मासांदः स प्रकीर्ितः। 
अघ्चीषोमो स्मरतो मध्य समाप्तो पितृखलोमक्ो ॥ 
तमतिक्रम्य तु रवियेदि गच्छेत् कदाचन । 
भाद्यो मच्िम््युचो ज्ञेयो दवितीयः प्राङृतः स्मतः ॥ 

इति रघुहारीताक्तेः । आद्यद्ितीय शब्दाभ्यां तस्येतरमखपेक्षया हेग. 
ण्यम् उत्तरमाससक्त्व च सूचयति । अत पव- 
जयोतिः पितामहः, _ , ध 

षष्ट्या तु दिवसेमासः कथितो बादरायणेः। 
पूव॑मद्धं पारेत्यज्य कत्तव्या चोत्तरे क्रिया ॥ शति । 

यत्तु “ज्यदश्नमाक्लाः सवत्र इतिश्रुतिवचनं तत् ज्िशदिषक्लम।- 
साभेप्रायण। मालाविचेषक्तजल्लत्व चास्य वचेतजादिलक्षणाक्र(ष्तत्धात् | 

तथादि- [ ® [अ क ५ कद कथ ४ 

मनाददस्थ रच्यषघमारस्मप्रथम क्षण । 

भवेत्तऽब्द चान्द्रमासाधेत्राया वादश्च स्मरताः ॥ 
इति स्यिन मीनादिश्थे रवो प्रतिपदाधलक्षणसम्बन्येन चेश्रादि- 

छक्षणमुक्तम् । शचकयते चवमधिमासरेऽपि योजायतुम् ¦ यश्ु- 
मेषगरविसङ्क्रान्तिः शशिमासे भवाति यत्र तच्चेत्रम् । 
पवं वैराखाद्या बूषासङ्क्रान्तियोगेन ॥ 

इति ब्रह्मगुप्त चेज्ादखक्षणं तच्छुदधमाक्ताभिप्रायेण प्रायिकम् 
नतु मुख्य मटलमासराब्यापकत्वात् । अन्यथा ब्द्धभ्यवषह्ारे मलमासे 
वेत्रादिश्चष्दप्रयोगाचुपपत्तेः। या तु- 

घत्सरान्तगतः पापो यज्ञानां फरना शकृत् । 
नेतेयःतु धानाद्येः समाक्रान्तो विनामकः ॥ 

इति ज्योतिःशाल्रे तस्य नामहुन्यत्वाक्तिः सा बविर्खमिम्ट्युचादि- 
नामकरवात् । विद्यमानस्यापि षा चाम्नस्तत्परयुक्तकमानहेम्बेनासस्क 
द्पर्वात् । अथ वा ब्रह्मयुपोक्तमेव लक्षण मुख्यं न ठु ग्यासोक्त क्षयेऽस. 

म्मवात् । भथिकस्य ख षष्टिदिनात्मकत्वात् तेन च मेषादिसङ्काभ्ति- 

लम्भवाव् । तेन सम्भवन्ति मरमासस्य चेत्रादयः सज्ञा । मयिकमा. 
सस्य मखतवे खाधक्ष्यात् । मत पव- 
गृह्यपरिशि, , = _ ॥ 

मख बदान्ति कारस्य मालं कालविदोऽधिकम्। 



(कि १४२ वीरमिन्रोदयस्व समयप्रकाचो- 

पतस्व च नपुलसकसश्चा ज्यातिःशल्र-- 
अस ङक्रन्त। ह या मासः कदवाचत्ताथच्रद्धतः। 
कालान्तसात्लमायाति स नपुक्लक उच्यते ॥ 

भवर स्फुटमानागतासङ्कान्त पवाधिमासत्वेन प्राह्यः। न तु मध्यम. 
मानागतः, तस्य भ्रौतस्मात्तव्यवदारानुपयागात् । तथाहि “इन्द्रानी 
यत्र हूयते” श्व्यादिवचनेन शुङ्गप्रति पदादेव शौन्तालङ्कन्तमासस्य 
विधिनिषेधयोग्धाधेमास्त्वमक् गम्यते । न च मध्यममानागतासङ्ा- 
स्तयो नियमेन शुद्खप्रतिपदादिदशीन्ताः। अस्य नियते भवनकाटलो वचि. 
सदन्त दाशतः- 

द्ारजशद्धिगेतेमासेर्दिनेः षोाडशमिस्तथा। 
घारकाना चतुष्कण पतव्यकाऽघमासकः॥ 

इति पृवांत्रिमासानन्तरमेतावति करेऽतीते सति दितीयोऽधि. 
मासो मध्यममानेन भवतीत्यस्या्थः | अन्न च वाक्ये दर्चान्तमास्तावेव. 
क्षायां हष्णद्धितायायां घटेकाचतुष्टये गतसथिमास्ापक्रमः प्राप्रोति । 
अनियतोपक्रम(वस्ानद्ा्रशन्मासादेवक्षायां चानियततिथ्यु पक्र 
मर्वमधिमासस्व प्रसज्येत । ततश्चामयथाप्याचमासस्य शुङ्कप्रातिप 
वादिनियममङ्खप्रसङ्गः । तस्मात्स्फुटमानागतश्ुद्कप्रतिपदादिदर्था 
न्तासङ्कान्तश्येवाधेमासाबेषयश्च।तस्मात्तंग्यवदारेषु उपयोगः । अत 
एवाक्त सिद्धान्तरिरमण।, असङ्कान्तमासखराऽयमासः स्फुटः स्यादेति । 

स्फुरःन्स्फुटमानागतः । मष्यममानागतासङ्न्तस्य तु ज्योतिःशा- 
सखीयनग्यवहार एवापयोगः । अय चाधिमासान मध्यममानागताधमा- 
सलवान्नयतः । यान तुमसे जचन्चस्तम मवतः दत्यादेवचनानताने सः 

म्मवाभिप्रायेण न तु निवतानि व्यभिचारस्य स्फुटत्वात् । श्चयमालस्तु 
द्विसङ्ान्तः श्ुङ्कप्रातपदादश्चान्द्र; । "द्सङ्कान्तमासः क्षयाख्यः कदा 
चत” हदतास्द्धान्तशरामणवनचनत् ' सच कार्पकादिषु [ष्वव मवत 

नान्येषु । यद्।{ चायं तदा वषमध्ये स्षयमासस्याभयतोऽधिकमासद्वय 
भवति । अत पव सिदधान्तक्चिरामणो- 
कषयः कासिकादित्रये न,न्यतः स्यात्तदा वषमध्यऽधिम।सद्वय च । इति। 

दवे चात्र पूवासङ्कान्तादेकं चन्द्रमासद्वाद्शकं न तु चेत्रादिकम्। 

क्षयमासोचरचेत्रादिके षट्के कदाचिदपि दददितीयाधेमास्राखम्भवात् । 
तत्सलम्मषकालश्च तत्रैव- 

गतोऽग्भ्यद्रेनन्देमेत शाककाले 

तिथाशोभाकष्यस्यथज्गाश्चपूयः 



मलभासनिणंयः | १४ 

गजाद्रधारभुभिस्तथा प्रायज्लोभ्य 
()कूवदेन्दुवचः कारि दाकुभिश्च ॥ इ्ति। 

अम्धयः=चत्वारः । अद्रयः=सक् । नन्दा=नव पषां प्रातलोमभ्येन पातः 
९७४ पभिर्भितेव्ैः पूवे क्षयो जात इव्यथः तिथयः=पञ्जदश्च। इरा-फका. 

दशा १११५ पएाभमिते कदाचिद् भविष्यत । भङ्ग =षरः भक्षाः=पञ्च । स्याः 
द्ादश्च। पकनर सं १२५६ । गजा=अष्टो । अदहयः=खष । अगनयः=त्रयः | 
:=-पक्रा ¦! पक्र १२७८ । कु;-पकः । वदाः चत्वारः । इन्दुः=पफकः । पक्ष 

१४९ । गवः=नव । कुः=पकः। पकच्र १९ । पफाभमिन वष कश्चिद्ध्व)पष्यनी 
त्यथः । अयं च क्षयमासा मषगरावस ङ्कान्तिरत्यादमासलक्चषणप्रयाज. 
कस ङान्तिद्ययुक्तन्वान्मासद्वयात्मकः । अन पव रत्नमालायाम्- 

यत्र माल रविसङ्मद्वयं तच्च मासयुगलं क्षय हयम् । शति । 
खत पव पृवसङ्ान्त्युपलक्षितस्य कासिकादेसत्तरसङ्कान्त्युपटक्षि 

तमागक्षोषाद्यपक्षया परृथगवस्थानाभावात् द्खङ्कान्तः क्षय श्ध्यु 
स्यत । अन्य तु- 

मेषास्थ सावतरि यो यो मासः प्रपृयते खाष्दः। 
चेश्रादिःस तु धिक्चयः- 
इति वचनोक्तङक्षणाुखलारात् क्षये पृ्वराशिस्थे रषौ दशान्त्य. 

माप्त्यमावादुत्तरराशस्थरघावेव तस्स माप्तरुत्तरमासरूपत्वमेवत्याहुः । 
क्षथमासस्य अहस्पतिसंश्ञत्वं तत्पृवांत्तरभाषिनोश्चाधमासयोः संख. 
पाधिमाससन्ञव्व चाक्तम्- 
बरस्पत्यसंदितायाम् , 

यस्मिन् मासे न सङ्कान्तिः सङ्कान्तिष्ठयमेष च । 

ससपाहस्पती पएतावधिमासश्च निन्दितः ॥ इति । 

अत्र पुधांसङ्ान्तद्रिखङ्कान्तयोः संसपादस्पतिसंश्च। उश्तरासङ्ान्त- 
स्याधिमासत्वं क्रमेणाभिधानादवगम्यते शति मदनरत्नः। सस्पश्च न मः 
लमासः किन्तु शुचः उत्तरस्त्वहुद्धः । 

पकस्मिश्नपि वदं चत् द्वौ मासखाघयिमाक्षको । 
पूवां मासः प्रशस्तः स्यापदरम्तु मारिभ्टुचः॥ 

( १ ) एतस्रतिपाय। सङ्खया च व्यवधानकालबःधिका । क्षाचत् गोकुभेः १९ 

हीनैः छवेदेन्दुभि (१४१) भयात् कचित् १४१ ववै: कचि १२२ वर्षैव्येवधने म. 
वतीति भावः। तथाच पृवक्त ९७४ सङ्कधायां १४१ सङ्ख्याया मेरमे १११५ जायते तत्र 

तन्मेलेन १२५६ जायते तत्र १२२ मेलने १३७८ जायते हइस्यवधेयम् । 



१४४ वीरमिच्ादयस्य समयत्रकाले- 

इति जाबलिवचनात्। यद्ाददिवनाद्विषर्के मलमास पकः अपरश्च 
चत्रादिषर्के तदा पूवस्य शुद्धत्वपात्तपादक वचनान्तरमपि-- 

बह्मसिदन्ते 
नेत्रादवौडनाधिपास्तः परतस्त्व वेत् । 

ज्योतिःसिद्धन्तेऽपि--  _  . । 
धटकन्यागते सुं चञिक्ते वाथ धन्विनि। 
मकरे वाथ कुम्भ वा नाधिमासो विधौीयते॥ 

धटःनतुला । न चतद्वाक्षयव्य कदाचदपि तत्राघमाल्पातामवपरम्। 
मासः कन्यागते मानावसङ्कून्तो भवेद्यदि । 

दैवं पिच्यतदा कम तुखास्थ कतुरक्चयम् ॥ 
इति पितामदादिवचनावेराघात्। श्वं च ससपस्य शुखत्वप्रतिपाद्नं 

विषादादिष्यतिरिकक्चयाहादिश्राद्धादाेषयम् । यद्वषमभ्यऽधिमास्तयुग्मं 
तत्र कार्तिकादित्रतय क्षयाख्यः। 

मासत्रय स्यज्िमिद् प्रयज्ञाद्वेवादयन्ोत्सवमङ्गरेषु । 
इति ज्योतिःशाल्वचनात् । 

इति म्रलमाखनिणयः। 

अथ मलमासे कार्याकार्यनिगयः । 
तश्र पनभिः 

श्रोतस्मारसक्रियाः सवा ददश माल कीर्सिताः। 
तस्मात ध्रयोदशे मसि निष्फलस्ताः प्रकीरसिताः॥ 

अश्र च मङमाल्लस्य अयोदश्त्वं खङ्ान्तियुक्तशयुद द्वाद शमासपे. 

श्वया न तु षास्तषम्। अत्र यथपि स्वा द्युपाद्ानात् सवैकर््मणां 
निवुतसिप्रतीतिस्तथापि-- 

दष्ट्यादि सवै काम्यं तु मरमासे विवजेयेत् । 
दत्य दि वक्ष्यमाणक्षचनानुसारत् । 
निव्यनेमिचिके कुयात् प्रयतः सन् मलिम्दटुचे ॥ 

इव्यादिप्रतिप्रस ववचनेभ्यश्च काम्यानामेव निशूसिः न तु निरयन. 
मित्तिकानाम् । तेषामपि च(नन्यगतिकानामेव तश्रानुघ्ठानं न सगातिक।- 
नाम् । तथाच- 
काठकगृटे ॥ 

मरेऽनन्यगातत कुयाज्निस्यां नमिसिकीं क्रियाम् । 
[क 

धृदस्यतिरपि -- ~ क क ४; [> स् 
निव्यनेमििके कुयात प्रयतः सन् मशिम्टुचे। इति। 
अनन्यगातिकानि नित्यनेभितिकानि उदाहतानि- 



भलभासे का्यांकायनिणंयः। १४९ 

गृ्यपरिशि्टारो 
अवषर्कःर्टोमादच पवं चात्रयणे तथा 
मङखपासभप कनव्य काम्या शटाद्च वजयत् ॥ 

भवषट्कारहोमा=अ्िहाच्ो पा स नवेदवदेवादयः। इदं चा रष्धविषयम । 
आरम्भ ददरोषूणण्स्यारन्निहाञस्य चादिमम्। 

ति मदनरले अःरम्मस्येन निषधात् । पवन्दक्णपृणमासो स्थाली 
पाकश्च | आप्रयग=पुराणान्नालामे। पतषां च निल्यत्वमरकरणे प्रस्यवायश्चव 
णादिना साध्यम । अनन्यगनिकत्व चलां मलमासमध्य वांहूतकारुस 
मात्तः। दक्ञपृणमासादीनां हि न सत्काटावारदुन्न जीवने निमित्त वदिता 
नां मलमास प्व काठकसमात्तिः यषां त् उयोतिषठामादीनां षिहितकाल- 
स्य वसन्तादमलम्रासरस्समात्ति. शुद्धेऽप्यनुडत्तस्तानि न तसिमन् काः 
याणि । अत्त पवाग्रयणस्याप मासद्वयात्मकवषाकाटविदितस्य शुच 
मास्रसपि कारलाभाद् वक्ष्पमाणमखप्ासकत्तदयरतानिषेधकवचनस्याप- 
पाततः । इदं चाग्न निरूपयिष्यामः) 
यमः-- [त ॥ 

न्द्रसूयग्रहे स्नान श्राद्धकानजवादिकम । 
कायाणि मलमासऽ्पीनि । 

अत्र चन्द्रसुयंग्रहणं कपिलषष्ठ्याद्यरञ्ययागापलक्षणम् ! 

सगे यालभ्धयागे च स्वीमन्त पुसक्ऽापवा। 

श्तिमरोचिवचनन तत्रापि मरूमासर कन्तव्यत्वप्रतातः । इद चन्न क. 

तव्यतावचनं तन्निपित्तकस्य स्नानदेरेवब नतु काम्यस्य "काम्य नव 

कदाचनः शते एनषघात्। 
तथा-- 

ग वाधिकं भव्ये घ्रद्धकम्मणि मासक । 

सपिण्डाकरण नित्य नाघिपमासर विवजंयत् ॥ 

तीथस्नान जपो दासो यवनव्रादातखादामः । 

जातक्मन्त्कमप्रणि नवश्राद्धं तथवच॥ 

मधघ्राद्रयदद्चीश्द्धं श्रहद्धान्यापि च षाडश । इत) 

ग्भ=-गभसस्कारे पुसवनादो । वाधुषकेन्वाधु्रकटृत्य चुद्धग्रहणे । 

भस्ये-तच्छृत्ये श्र तिग्रहणे । माके घाद्धकमेणि अमरावास्याश्नरद्धाद्ा । बाड 

द्ाश्राद्धानामचव पुथगुपाद्ानात् । 

जातकमाण यच्छं दश्चश्राद्ध तथेव च। 

मखमासखष्पि तत्कथय व्यासस्य वचन यथा॥ 

इातेव्याथवेचनन दृरश्रद्ध स्यापि मरमासकत्तेवयताग्रतीतेश्च । यक 

की सं9 १९ 



१४९ #गीरभिघ्रादयस्य समयप्रकाक्ो- 

सघत्सरातिरेकेण यो मासः स्यात् ¶्रयोदुशः। 
तस्मिन् जयोद्शे भाद्धं न कु्यादिन्दु सङ्कुःये ॥ 

दइतिकंधुमिवचनं तत् कार्सिकादिमासविश्लेषसम्बन्ध्यमावास्याविदिः 

तफल विक्ोषा्थश्राद्धाविषयम् । आमायाम्रव सवेकामाथविहितकाम्यश्रा 

खविषयंवा। नतु निव्यदश्श्रद्धविषयम् | तस्य प्रागुक्तव्यासघचनात्, 
नित्यनेमित्तिक कुयात् प्रयतः सन् म्िम्हुचे । 
तीथस्नानं गजच्छ्ायां प्रेतश्चाद्धं तयेव च ॥ 

हत्यादिसखामास्यवचनाच्च मलमास कत्तव्यत्वप्रतीतेः। दाक्षणा 

त्थसकलनिषन्धस्वरसो  प्यवम् । गेोडास्तु न नित्यपदेनावक्यकसव्यपा 

वणश्राद्धादिग्रहण तथा सति प्रतन्नद्धादेरपि तत पव कत्तव्यतासद्धा 

तेषां पथग्प्र्टणवेयथ्यापसेः । किन्त्वहरष्ःक्रियमाणस्नानसन्ध्यादि 

परम् । अतश्च पाणश्राद्धस्य सामान्यतः प्रतिप्रसवामावादुदाहत 

कोथुमिवचनान्मलमासते निषेध पव) यत्तु व्यासवचनं तत् पिण्डपितृः 
यज्ञाख्यन्राद्धपरम्। 

हन्द्रास्मी यत्र ह्येते मासादिः स प्रकीत्तितः। 
अस्मीषोमो स्मरतो मध्ये समाक पितृसोमको ॥ 
तमतिक्रम्य तु रवियदि गच्छेत् कदाचन । 
आदो मलिम्लुचो श्चेये द्वितीयः प्रातः स्मृतः ॥ 

हतिर्धुदारीतवचने “समाप्तौ पितृसलोमको” इत्ययिधाय तमसिक्र- 

भ्येत्यनेन मलमासस्वरूपाभिधानाव् पितविश्षेष्टसोमदेवत्यपिण्डपितृः 

यज्ञस्य मलमासकन्तष्यताप्रतीतेस्तदेकवाकयतालामाय व्यासवचनस्या- 

प्येतत्पर्त्वौचल्यादित्याहुः । निव्ये=निस्यद्ने । 

व्व चाहरहःश्राद्धं दान च प्रतिवासरम् । 

गोभूतिलदहिरण्यानां मासतेऽपि स्यान्मलिम्हुचे ॥ 

हातिमस्यानुपारात् । वषैनप्रथमवषं । अदरदभ््ादम्=-अदरहावादेतमुद् 
कुम्भघ्ाद्धम् । तथा च-- 

काथुमिः, र् १ 

अन्वमम्बुघरं दध्यादन्नं चापि सुसस्ञ्जितम्। 

सवत्छरे विवृद्धेऽपि प्रतिमास च मासिकम् ॥ 

तथा च च्जि्र्खोदक्म्भाक्नदानान्येक मालिकमधिक भवति । अत 

पल क (द (क क भ (^ + ® ७ # 

वशिष्ठः, सवत्खश्मधच्ये यद्याचपमास्रा भवत् मासक्थ दनमक 

ञि नयेत्। 
रत्र जीमृतवाहनेनाकम्-अमावास्याम्रतस्य तद धिकरणक माक्षिक न 
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मासबरद्धो वद्धंनीयं “क्लवत्स रपतिरेकंण'” इति पृषांदाह्तकेथुमिवचनादि - 
ति, तन्न । अस्मिन् वचने माक्िकानुपाद्ाननैतस्य तत्परत्वे प्रमाणा 
भावादुक्तयुकत्या पचेण्ेषयत्वस्यव युक्तत्वात्, । तीथेस्ननम् आबृत्तम् । 
अनाच्त्तनिषधस्य वक्ष्यमाणत्वात् । तदपि ती्थाधिक्रस्णकं ताथनिः 
मित्तकस्य निमिन्तवन्राद्क प्राप्तेः होमोऽ्त्रेोपासनदहोमो यववीहितिः 
खादिभिरिति दव्यापाद्नात् । जतकपरग्रदम नामकरणादिसस्कारापः 
लक्षणम् । तथाच माधवादाहृतायां स्मृतो- 

श्रद्धजातकनामानियेच सस्कारसवताः। 
मलिम्टचऽपि कत्तेन्याः काम्या दटीरच वजयेत् ॥ 

श्राद्ध-जनननिमित्तक जननसरममिव्याहायत् । तस्य जातकमानङ्घ- 
त्वेन तत्प्रतिप्रसवन तस्याप्रतिप्रसव।त् परृथगाभिघानापपात्ति;ः । जातक 
जातकम । संस्कारा=निष्क्रमणान्नप्राङ्चनदयो ये चतुथादिमासूविल्ेष- 
नियताः । यत्त-- 

नामान्नप्राद्रन चोर विवाह मांज्ञिबन्धनम् । 
निष्क्रम जातकमापि काम्य बषाषेसजंनम् ॥ 

अस्तं गते गुरो श्युके बाटे बुद्धे मलिम्द्युचे । 
उपायनमुपारम्मं वतानां नेव कारयेत् ॥ 

दति गगैवाक्य जातकमांद्िनां निषेधके, तन्मुख्यकाङाङृतानां वदि. 
तव्यम् । तथा च सघ एव~ 

नामकमोदिजातं च वथाकाङं समाचरेत् । 
आतपते तु कत्तव्य प्रशस्ते मालति पृण्यदे॥ 

अन्तयकमन्द्ाहास्थिसञ्चयादि । नवघ्रादं=मरणदिनाच्चतुथारिद 
नङत्यम् । 
बहस्पतिः 

नित्यनेमित्तिके कुयात् भयतः सन् मिम्तुचे । 
तीथश्चनाद्धं गजच्छायां प्रेतश्रद्धं तथव च॥ 

अत्र गजच्छाया- 
परमान्नतु यो दद्यात् पितृणां मधुना सद । 
ायायां च गजेन्द्रस्य पूवस्य दाक्षिणामुखः॥ 

इति विश्वामिन्रो क्तः गजस्येव छाया प्राह्या । न तु-- 
यदेन्दुः पितृदे वत्ये हस्श्चव करे स्थितः। 
याम्या तिथिभषेत् साहि गजच्छाया प्रकीर्तिता ॥ 

इति तेनेवाक्ता । सुर्यस्य दस्तेऽत्रस्थान कम्यासङ्कान्तेरवदवंमावेन 

मटमासाक्लम्भषाच । द्।क्षिणास्या अप्येवम् । स्मत्तस्तु-- 
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संहिकेयोा यदा भां ग्रसते पवसखान्धघु | 
गजच्छायातु खा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकर्पयेत् ॥ 

इति वार।दाक्ता प्राह्यत्य।हुः । अनर द्ा।क्षिणात्यमत गजच्छायादेः स. 
गतिच्व $पि वचनात्कर्ंम्यता बोध्या । पवमनन्यग।तकत्वेन नव्यन॑भे- 
चिकानां मलमासे कर्त॑व्यताक्ता । यानितु सगतिकानि सानि नित्यान्य- 
पिनतञ्नक्ायाोणि। तानि च कानाचत् कटकगद्यपरसिक्च्े दृरसितानि। 

सामयागाद्कमाणि निस्थान्वपि मलिम्द्युच । 
पुत्रष्स्याप्रयणाघानचावुमास्वादिकानि च ॥ 
मह ।खयाछटकाश्राद्धोपाकमाद्यपि कमं यत्। 
स्पष्टमासे चिरषास्या विहतं वजयेन्मरे ॥ 

अश्र हि सामयागादमासद्वयात्मकवसन्तारद्कः रेकत्वेन शुद्धेऽपि 
विदितकाटलाभात्सरगातिकत्वम् । पवमन्यन्नाप्यनसन्धयम । पुत्रेष्टिजाते- 
छः । तस्या नमत्तिकत्वऽपि चाषावराघागन्नामत्तानन्तसरकाटत्राचध ज।- 
ते पवापसङ्कह वच्ुदखकालेपलङ्कुदस्य न्याय्यत्वात् स॑मततिकत्वम् । आ 
भरयणस्य तु मासद्वयात्मक्छवषाकाद्िकत्वन स्यष्टमव स्षमाठकत्वम् \ यत्त 

& ~ ५ 
कत्तेव्यताचचनं सत् पुराणान्नालाभावेष्रयानित्युक्तं भाक् । महाकयादिः 
वैक्ष्यते । काम्यान्याप यानि शओेषिविरोधाद्धिखम्व न सहन्त सथा कार 
य। दानि कान मल्मास्ऽपि भषन्त्यव । 

नेमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यया यथा। 
तथा तथैव कायाणिनकाटस्तु वे्ीयते ॥ 

इति दक्षवचनात् । अच्र नेमित्तिकानि काम्यानीति स।मानाधिकर. 
ण्यम् तथाच दुःस्वप्रादिनिमत्तन कत्तव्यतय।पास्थतानि काम्यानी. 
त्यथः । द्युख काम्यानामपि वज्नमारम्भस्रमाप्त्योरेव । 

असूया नामये मासान तेषु मम सस्मताः। 
म्रतानां चव यज्ञानामारम्भश्च समापनम् ॥ 

हतित्रह्मधिद्धन्ताव । अनुच्रत्तिस्तु तत्रापि कत्तभ्येव । 
प्रारज्धं कमे यत् (कञ्चित् तत् कायं स्यान्मद्िम्लुचे । 

इति तज्रेदाक्तेः । अत पव काम्यचातम्मास्यव्रत।पक्रमसमा्तिकार. 
योभध्येऽयिमासपाते तत्र तस्याविच्छेदेनायुषछानमुक्तम् । 

अधिमासखाने पातेऽप दयेष एव वेधिः स्मतः । इति । 

वच्तु-~ _ ॥ि 
भ्चत्त मलमासात् प्राक् यत्काम्यमसमापितम् ॥ 
आगतं मकमाक्तजपे तत्समाप्यमक्तश्चयम् । 
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इति मखुमाक्ऽाप्र काम्यकम्णः ससाान्तिप्राततेपादक काटक्गद्यं ततत् 
सावनमानापजाचष्रछरचान्द्रायणादहीनसत्रादावेषयम् । कालमाधबोऽ 
प्यम् । देमाद्ि्तु प्रारम्भमन्नं कास्यकमस्मेणो मलमासे निषिद्धम् । समा 
सिस्तु तस्य मरख्मासेऽपि कन्तव्येव भागुराहुव काठकगृह्याव् । यस्तु खमा 
पनमिति व्रह्मसिद्धान्तचचन समातिनेषघः स मलमास पव मोहात् प्रार. 
म्धस्य तसय तज्नव खमापने दोषातिशयप्रदशनाथं हत्याह् । तदेव सङ्घ 
पत। षञ्यत्व एसद्ध् प्रपञ्चय वचनान्युदहयन्त। 

जयातष्पर यरः 

अग्न्याधेय प्रति सख यक्द्ानव्तानच। 
वेद वतव षोत्लगेचूडाकरणमेव च ॥ 
म।ङ्ल्यमाभेषेक च मलमासे विवजयत् । 
बाख वा यदि वा श्ुक्र ब्द्धे वास्तमुपागते ॥ 
मलमास श्वेतानि चजयेटूषद् दशनम् । 

अग्न्याधानं च प्रथमम् । अग्न्युगमनिमित्तं तु पुनराधानं नेमि. 
त्तिकत्वात् कत्तव्यमेढ । प्रतिष्टाप्यपूवव । चण्डालादिस्पर्चनिमित्त तु 
पुनःप्रातछठा तत्त कारव । यक्ञदानान लगातक्ान । अमगातक्ाना 

प्रातभ्रखवाकंः । यत्त॒- 
वापी पततडपगादश्रातेष्ठा यज्ञकमें च । 
न कुयान्ममासे तु महादानव्तानि च ॥ 

हति नारदवचन महादानानामरेच प्रात्तषघः सं प्रत्यवायातिक्ायार्थः। 
यस्दनन्तमष्देमादिर्जामतवादनयुख्प'ण्यदिभिद।न पदं महादानपरमतश्च ते. 
घामधाच्र निषेध दव्युक्त, तन्न । अन्येषामपि सगतिकत्वेन प्रतिषधस्या- 
चितस्वात् । 

अस्ते सन्ध्यागते बारे भगौ माक्ष मलिम्हचे। 
दवताद्श्यन दा महादान विषजेयेत् ॥ 

इत्या दिल्घुद्ारीतवचनेषु दानमदहदाङ्ानपद यारूपादानेनोपसंहारास्म्म 
घाच्च। न चेतष्रं निम्परुखत्व जीमूतवाइनकालविवकस्मात्तपुस्तकादावु . 

पलम्भत् । तस्मात् प्रत्यवायातिशयाथमेव परथङ्महादाननिषेध हति 
युक्तम् । अन्ये तु राषिवाघापत्तरवदयकत्तव्ये द्नाद्ावन्येषामेव प्रति 
प्रसवो न महादनानां तषां पनायषघाहिव्याहु नारायणोपाध्यायाप्तु 
द्ानान्तराणि मुसुक्चाः फखाभिसन्धाविरहण कुबाणस्य मरख्मास्ेजपे 
भवन्ति महदादानानितु न तथा पन-नकषघादित्याहुः । छृत्यचिन्तामणेो 
तु दानमिलज्र यानमिति पाठः । वबेदन्रतानि महानाम्नीबतानि । 
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धृषोत्सगः काम्यः । पकाद्श्ाहेकस्य षोडशश्चद्धवदगतिकत्वेन निषेधा 
योगात् । माक्गल्यम् अन्यदपि विवाहादि । अत पव भौमपराक्मे- 

अधिमासकं विवाहं यात्रा चूडां तथोपनयनादि । 
कुःयोश्न सावकाशं माङ्गल्य न तु विोषेञ्याम् ॥ इति । 

अन्न सावकाशमित्यननेव सिद्धे पुनर्विंवादहादिग्रहणं निवकाशस्वे. 
ऽपि प्रतिषघार्थभमिति स्मत्तः। अभिचका राज्लः स च प्रथमः 

राश्ञोऽभिषेकः प्रथमः शुद्धं कार प्रतीश्चते । 
प्रत्यान्दिकस्तु नित्वत्वात् कालमान्रेऽपि का भवेत् ॥ 

हति मदनरत्नोदाहतवचनात् । बस्तुतस्तु दवितीयादिरपि मलमास 
निषिद्ध पव सगतिकत्वात् । वचन तु शुक्रास्तादिकादेऽपि कत्तेष्यता- 
परम् । देचदशेनमपि पुराणादि भ्राक्लेद्धानामनाद्धेदवतानां प्रथमम् । 

अनादिदेवतां इष्टा श्युचः स्युनेष्टभागैवे । 
मरखमासेऽप्यनाचृत्त तीथस्नानं विवजयेत् ॥ 

इति स्कन्दपुराणात् । अनच्र हि पुवाद्धगतनिन्द्ापे्षि्तो निषेधो न 
स्वतन्श्रः कद्प्यः । यनानाब्रत्तपदस्योत्तरत्रेवान्धयादेवद शंनमाचृत्तमपि 
नि विध्येत किन्तुपास्य तत्वाच्यजेदित्ययमेव । अत पव वजेनाविधौ 

तीथेस्नानदेवदशंनयोः समुच्चतत्वादपिशब्दोपपात्तिः। अतश्चोभयोरपि 
घजेनक्रिवाकमत्वाविशषादनाब्रत्तपद्ा थम्याभयपरिच्छेदकत्वोपपत्तरदेव. 
दूश्चनस्याषप प्थमस्यव मरख्मास नप्रघः । कञचाचत्तदे वद्श्चनानेषयधे 

तात्काङखमनाददवतापुज्यतापात्तः। न सशापात्तः। 

अनाददवताचथ कक्ख्दाचा न वद्यतत। 

निव्यास्वभ्यास्रयोगन तथेदेकादश्ीवतम् ॥ 
इति ज्योतिःपराक्चरवचनविरोधापत्तेः । अन्न चस्कन्दे ती्स्नानय्रहणं 

तीथयाच्नादेरुपलक्चषणम् । अत पव तीथयाजां 1विवजजयेदिति गा्म्यवचने 
पाटः । अस्य च प्रतिप्रसवा गयायाम् । तथाच-- 

वायुपुराणे 
गयायां सवेकालटषु पिण्डं ददयाद्विचक्चणः। 
अधिमास जन्मदिन अस्ते च गुरश्युक्रयोः॥ 
न त्यक्तव्य गयाश्राद्धं सिंहस्थे च बृहस्पतौ । 

सत्यत्रतः--,. | र 
घषे घव तु यच्छ्राद्धं मातापिन्नासरतेऽहनि। 
मलमासे न कन्तेव्यं व्याघ्रस्य षचनं यथ।। 

तापेत्रासित्युपटक्षणम् । तन वाविक श्राद्धं मकमाक्त न कार्यचि- 
स्येव विवक्षितम् । युक्तं चतत् । “मासपक्चनिथिस्प८” इति वचनन तत्त. 



मलमासे काथांक्ताथनिर्णयः। १९१ 

न्मासीयतनत्तस्तिथी ्रेधानात् । 
स्पष्टमास विशेषाख्या विहितं चजयेन्पले । 
इव्यनेन निषेधात् । यानि तु- 
प्रतिसं ्र्सरश्राद्ध नाधिमास विदुवुधाः। 
जातकमणे यच्छ्राद्धं नवश्राद्धे तथवच॥ 
प्रतिसवत्सर श्राद्धं मलमासेऽपि तत् स्मृतम् । 

हव्यादि शातातपादिवचनानि तानि मर्मासम्रनानां पुनमटलमास 
तन्नव प्रत्याब्दिक काय न श्रद्ध हइव्यवपराणि। 

हति 3 
स, 9 प. 

सारणव 

व्व चषतु यच्छ्राद्धं मरने तन्मकिम्लुच। 
कुयासन्र प्रमीलानामन्येषामुत्तरच तु ॥ 
हति शातातपेनेव विषयद्ानात् । 
मखम्टुचत् सम्प्रात्त ब्राह्मणा ियते याद । 
ऊनामिधेयमासोाऽसो कथं कुःयात्तदान्दिकम् ॥ 
यस्मिन् राशिगते भानौ विपात्तः स्याहिज्ञम्मनः। 
तस्मिभ्नद प्रकुर्वीत पिण्डदानोदकक्रियाः। 
अधिमाल विपन्नानां सोर मानं समाश्रयेत् । 
स एव दिवसरस्तस्य श्रद्धपिण्डादक्ादिषु ॥ 
व्यासवचननेकवाकयत्धाच्च । न चदं वचन मलमासरम्रतस्य 
मासेन सवदा पत्याब्दिककन्तव्यतापरमिति समयप्रकाशङ्क- 

द्याख्यान युक्तम् । मलपासम्ननस्याञ्दान्तरे कदाचिन्म्रुताहाप्रासो भा 
दरोपापत्तः । तस्मान्मलमासम्रृतस्य पुनमेलमासे तत्रेव प्रत्याम्दिक 
कायंन शुद्ध ह्येव व्याख्या ज्यायसी वहुसखम्मता च । ह्युदधम।सभु- 
तानां तु द्वितीयाद्यान्दिक द्रुद्ध प्व कायं प्रथमान्दिकं त॒ मल पव। 
तथच- 
हारीतः, 

क (र 

यमाञ्चप 

असङूक्रान्तभषप कच्तव्यमारदक प्रथम विजः 

तथव माशक्लक श्रद्ध सपण्डकरण तथा ॥ 

असरद्कन्त रधा पडखमाख ह्त्य्यः 

आष्दिकः भ्रथम यत् स्यात्तत् कुर्वीत मलिम्त्युच । 
अयोदरो तु सम्प्राप कुर्वत पुनरा{्दिकम् ॥ 

अस्याथः। प्रथमाञ्दिक मरु पद स्यात् । पनरब्दिकं द्वितीयाद्या. 

ग्दिकं तु यि तददिने मलमस्पातस्तदा जयोदश्चे द्यु कुर्वित्यर्थः | 



१९५२ यीरिन्नादयस्य समयप्रक्ाश- 

लघुदारीलाऽपि-- 
प्रस्यब्द ददशो मासि काया पिण्डक्रिया सतेः 
कवचिच्चयोदरोऽपि स्यादाद्यं मुक्त्वा तु वत्सरम् ॥ 

प्रस्यडद द्वदश्चे मासीत्य॒त्सगों मटमासाभाषे। क्वचिद् द्वितीयाभ्दिः 
कादौ नलमासपाते त्रयोदशे श्युद्धे कायम् । आद्ाण्दिकं मलमास्पातेऽपि 
ह्वादश्च प्व मास कायमिव्यर्थः। दयं च मटमासरपाते द्रादश्चे मालत 
कर सस्यत। न सवत्सरमध्य मटमासपाते । वथाच सति वादने माति 
मृततिथ्यखाभन सपिण्डनानुपपत्तः। कात्तिकम्नुनस्याहिवन प्रत्यास्दकः 
प्रसख्गात् । किभ्त्वन्तिमस्येव म्रलमास्तत्वे आदान्दिकस्य तत्र कन्त 
ष्यता । तदयमथः मरखमासमतानां यदा काटक्रप्तण कदाचिन्मातिमास 
पव मलमासस्तका तदीयमाच्दिकं तनैव कायम् । श्ुद्धमासम्रतानां तु 
दितीयाद्याष्क श्रु पव प्रथमाान्यक तु मल पवेनि। पतव च-- 

श्राद्धीयाहनि सम्प्राप आघेमासो भवेद्यदि । 
भद्धद्वय प्रकुर्यान पव कुःवन्न सुद्यति॥ 

हाते वरशिष्टवचनं मासिक्राचषय व्याख्ययम् । यानि तु “मासद्धयऽपि 
तत्काय व्याघ्रस्य वचनं यथा” पपेतृकायाोणे चाभयोः'" हव्यादीनि 
गार्वादिवचनानि तान्यप्यचमेव व्यवस्थापनोयानि । 
कोथुमिः-- 

वषत ख्यामिषकादि कत्ततव्यमाधक् नतु। 
वषश्ृद्धिः=वघापनं प्रतिवष क्रियमाणम् । 

दारीतः-- _ ९ 
अधिमास न कत्तव्य शराद्धमभ्युदयं चथा, 
तथेव काम्यं यत् कमे वत्सरात् प्रथमारते॥ 
सपिण्डीकरणादुध्वे यत्किञ्चित् श्राद्धिक भवेत् । 
दष्टं च।प्यथदा पचे तन्न कुयान्मलिम्ट्ुच॥ 

अत्र चाम्युदयनिषधद्वारया तदङ्गकस्य चोरोपनयनादेरेव निषधो 
दरष्टभ्यः। “चूडां मोञ्जौबन्धनं च” हव्यादिधागुदाहतवाक्येकताक्य. 
त्वात् । तत्रापि प्रथमवत्सरसम्बान्धिमलमासकसस्व्यनामक्मादिभ्रयुक्तः 
माम्युदधिक मर पव क्ायमिनि ववत्सरात्प्रथमारत' इव्यस्याथेः। 
कचिन्ञ प्रथप्रसम्बत्सर सरपण्डाक्ररणोत्तरदिने क्रियमाणमाभ्युद्ाथकं 
मलमासरेऽपि कायमित्यथमाह्ुः। देमाद्रष्ु वत्सरात् प्रथमान इति 
सपिण्डीकरणादुष्वमिव्यत्रान्वेति। तथाच सपिण्डोकरणादृष्प यानि 
प्रथमक्वत्स्षरसस्वल्वानत वुनमासक्रान [कयन्त तानन मटमास्म्षप 

फायाण दत्वाह् । 



म्रखमासे कायाका्यनिर्णय)। १५३ 

शूखपाणिस्वु-- | 
असङ्कान्तेऽपि कततव्यमा्िदिकं प्रथमं द्विजैः । 
तथेव मा!क्लकं पूव सापण्डाकरणं तथा ॥ 

इति रघुदारौतवचन पूवैपद् सापण्डनोत्तरभाविमास्िकश्चाद निचेधा. 
थम् । अतश्चतानि मलमासे कत्तव्यानीत्याक् । अय च सपिण्डाकरणोा- 
तरभािध्राद्धनिषघा युगादेध्ादामन्नावषयः ¦ तेतु ममास पव 
क्रायाः | त 

दश्हरासु नोत्कषश्यतुष्वपि युगादिषु | 
उपाकमाण चोत्लमे छ्यनादष्टं वुषाप्दतः ॥ 

दते धनात् । अत्राह चुप्ादन हत्याभधघानादुशुषस्थरवावव 
दशहरा, तुखामकरमषसिहष्यव युगाय हान प्रनतः । यच्च “उयघ्न 
मास सित पश्च" इत्यादवचनषु दकशहरादौा चान्द्रमासरवाचिल्यष्ठणव्- 
पदश्रवणं तद्गत्या लक्षणया सारमासपरम । अनश्च तुलादेस्थरवः 
दुदधमास्त अम्म्मवात मलमास पव युगादप्राप्तरनुन्कपषासाद्धः । अश्र 
यत् उपाक्मान्सज्नयोरनुन्कष्रवचन तन छन्दागविषयम् । तषामव- 

सहे र्वोतु पुष्यक्षं पृचाह्न विचरेद्त्राहः। 
उन्दागा 1मालनाः कुःयुरुत्नमं सच्ल्छन्दसाम् ॥ 
द्यु्कपक्च च हस्तन उपाकमापराह्नकम्। 

दति गःग्यवचनन लहस्थ रवावुपाकर्मोःतजनवघानाव् । अत पव 
श्रवणेन भ्रा वणस्य'?हत्यादाव।रलायनषूत्र श्चावणपक्् न सोरमासरपरम् | 
इृषादेत इभ्यस्य प्रसिद्धस्रोरमासपजीविच्छन्दोगपरत्वेनाप्युप्पत्तो 
श्र'वणपदस्य लाक्षणिकत्वे प्रमाणामावात् । अतः सामगान्यैरुपाकर्मा 
त्सजन मले न कायं । अत पच- 

उत्कषः कालनच्रृद्ध) स्यादुपाकमोदिकमणाम्। 
अमिवक(दिवृद्धीनां न तुत्कषों युग'दिषु॥ 

शत्यादेरूतीयादिवचनानामप्यु प्रप।त्तः। अन्यथा सर्वेषामपि सोर- 
मासोपज्ीवन वचनानथक्य। पत्तः । तस्मादुक्तेव व्यवस्थाश्रयणीय।(। 
यत्त॒ स्मृतिसद्दे- 

भ्रगुभागवयोमद्य बाय्येषा वाद्धकऽपि व | 

तथाधिमासकस्षपमलमासादेषु दजाः॥ 
प्रथमोपारूतिनं स्यात्छता कम्मवना शङ् ॥ 

इति वचन तत् सामगानामेव प्रथ्मोपारूतिनिषेधकम् । माघवाद्यस्तु 
दशदहरासु नेति बचनस्थं चृषादेत इति हेतुषचनमनादत्य- 

दा० सर २० 



१९५४ वीरमिच्ाद्यस्य समयप्रकाक्े- 

प्रतिमासं ख॒ताहे च श्राद्धं यत प्रतिषल्सरम् । 
मन्वाद्या च युगादा च मसयासर्मयरपि॥ 
यागादिकं मात्तिक च श्राद्धं चापरपाक्षिकम् । 
मन्वादिकः तैर्थिक च कूयान्मासद्धयेऽपि वा ॥ 

इति मरीच्यादिवचनात् युगादिभद्धस्योभयश्रकत्तेव्यताबाहुः। तै. 
्थिकस्योभयश्रकत्तेभ्यता तु यकेव तौथेप्रा्तिः शुदे मखे वा तदेव श्राद्धं 
दुयादितिव्यवस्था द्रष्टव्या । षस्तुतस्तु मन्वादिवाक्येन वेरूप्यापसेः 
पलद्वचनबषलात् नीथश्चचमुभयत्र कायमितियुक्तम् । भापरपा्षकं छ 
व्णपक्षसापाग्यानामसक मासद्धये कायम् । म्टालयनिमित्तस्य तु यदि 
श्रा्षणमाद्यारधमासपातस्तदा- 

नमो वाथ नमस्यो घा मलमासरो यदा भवेत् । 
सत्तमः पत पक्षः स्यादय्यत्रव तु पञ्चमः॥ 

इति नागर खण्डव चननाषा्ातः सप्तम पक्ष विहितत्वात् मखमासे 

निषधः स्पष्ट पव । यदा स्वादहिषनस्याधयिमासत्व तदापि न कन्यास- 
म्बन्धश्चान्त्या मलिनााहवने महाख्यः कायः किन्तु भादापस्पक्च पथ 
“अन्यत्रव तु पञ्चमः” इव्याभेधानात् । न च कन्यायोगाभावे कथ तत्र 
श्राद्धमिति वाख्यम्। सकरस्य पक्षस्य कन्याक्लम्बन्धामावेऽ्पि भादपद्- 
कृष्णपक्षस्य कन्या सङ्ान्तस्पशवेन तत्र श्राद्धस्वानुष्ठानं शकयत्वा- 
ल । भत पएव- १ 

अन्त कषा यदि वा मध्ये यत्र कन्यां रविचजत्। 
स पक्षः सकलः पृञ्यः श्राद्ध तश्र विधीयते ॥ 

हति काष्णा्जिनिवचनेष्पि सकलस्य पक्षस्य कन्यायोगाभवेऽपि तत्र 
भ्ाचमुक्तम् । शूलपाण्यादिमते तु कन्यासम्बन्धानेरपेक्षस्य पञ्चमरपक्षस्येष 
भराद्धकालत्वाघ्युक्तमव तत्र श्राद्धाचुघ्रानम् । यज्ञ तन्मते कन्यागताप- 
रपक्चि सङकाल्कयमाणश्राद्धान्नर तत् कन्यागतापरपक्चस्य पञ्चमत्वा- 
सम्भवान्प्रिनाश्रिविन प्रात्तपपि वक्ष्यमाणवचनानुखाराश्चलागतापरपक्च 
पव कायम् । वस्तुतस्तु कन्यागतापरपक्चश्राद्ध न पञ्चमपक्षश्राखाद्धेन्न 
खाद मेदे विधिकद्पनागोरवापत्तः। पञ्चमपश्चस्य "अन्ते वा यिषा 
मध्य" इति वचनेन कन्वापलक्षितस्येव श्रादकारत्वप्रसीतश्च । नच 
क्याखम्बन्यामाक पञचप्रपश्च श्राद्धकरणापात्तेः । सास्मिन् कन्यासम्ब- 
न्धस्यावदयकत्वात् । च(वणमाद्रयोहं मखमासस्वे पञ्चमपक्चस्य कन्या. 
सम्बन्धो न भवत् । तदा च सप्तप्रपश्चस्य पवाहदेतत्वात् कन्यापरक्चित 
पव ्राद्धप्राक्तारेति न कापि क्षतिः । यदातु मादेवनस्य मलिनस्वे 



मखमासे कायाकायोनणयषः | १५५ 

तकापि पञ्चमवश्चस्य कम्यासखम्बन्धोऽस्त्यव सपावामव कन्याप्रषेक्ात् 
तन पएकमेष श्र दमिति युक्त बहुखम्मतं च । तदपि चार्िवनस्य मद्िनः 
कि = क कर [प 

त्वेऽपि कन्योपलक्षितस्य मुख्यस्यैव पञ्चमपक्षस्य खाभत्तत्रेव कार्यम् 1 
यत्त- 

मासः कन्यागते भानाषसङ्कन्तो भक्षेद्यदि । 
=, ७ क 9 ^~ ९ 

देव पिच्य तदा कमं तुलास्थे कक्तरक्षयम्}; 
इति उयोतिःपितामदहवचन तुखास्थरषो कत्तव्यत्वबोधक तन्मदहाछ्यातिः 

रिकतीदिपकादेश्राद्धपरम् | अथवा महाख्यस्य भ्यावदुबुश्चकद दान. 
[8 ॐ ~ _ क @ ^ (~ ९ ह ~ ज ^~ 

म'?हति गोणकूलेऽपि विदहंतत्वाद् गाणकाटस्रान्त्या मादङनाद्वन क्र 

वमाणस्य निवधघद्वार। तुखास्थरवो कत्तब्यताबोधकम्। यन्त॒ कालादशेन-- 

ष्दादकुम्भमन्वादिमदहाङखययुगादिषु) 

इति कन्तभ्येघु मदालयपरिगणन शतं तत् मदयाख्यतीथपरम् । 
भाधवसम्मतोष्ध्ययप्रथञ; अत्र च ज्यात पतामहवक्य इवस्याष कन्याश 

तष्यस्य तुखायां कत्तभ्यत्वप्रतीतेदुंगास्थापनादिकमापि तन्नैव कायम्। 
यदुक्तम- 

ञ्योतिषे, 
सम्पूण मिथुनेऽधिको यदि भषेन्मासस्तदा ककर 

तात बुख्यति चदिचके स भगवान् मासहचतुमदारः 
कन्यायां तु शचीपतिः सुरगणवन्यस्तदात्तिष्ठते 
दुगा चैव तुलागम समधिकं शषास्तद्न्ये सुराः ॥ 

परिरिष्टऽ्पि- 
दविराषादे समुत्पन्न ककंटे शायने हरो 
आखण्डटस्तु कन्यायां तुलायां पावती तथा ॥ 

द्विराषाढदचात्र-- 
मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्धय स्पृशेत् । 

द्विराषादः स विह्धेयो विष्णुः स्वपिति ककटर ॥ 

इतिवखनाक्ता मुख्य पव प्रयः 
माधवाद्ेष षटूष्वकमासि दद्द्य भवत् । 

हिराषादः सल वन्य- 
इत्यादिस्तु गोणोऽश्र न श्राह्य इति बहव 

कि 

क्षयमासखम्रतस्य प्रत्याच्दिकि विशेषा- 
हेमाद्रौ भविष्ये विवा 

तिथ्यधें प्रथमे पूवा दितीयेऽद्ध तथात्तरः। 

मासाविति बुेदिचन्त्यो श्षयम।सस्य मध्यमो ॥ इति । 

अानग्दिकषदह्घोपनेऽपि शयम् । 
इति मलमापे कायांकायनिणेयः । 



१५६ थीरमिल्ादयस्य समयप्रंकाशे- 

भथ गृष्ञचकादिमौढयादौ कायांशायनिणेय। । 
बृ्स्पातेः- “ 

बारे वायदि वा बद्धे शुक्र वास्तं गते रवो। 
मलमास ध्वेतानि वजयद्वदरनम् ॥ 
अनादिदेवतां दष्टा द्युवः स्युनष्टभागवे । 
मठ भाक्लेऽप्यनाच्रत्ततीथय।जां विवजयेत् ॥ 

आवृसखतीथदाषामावमनतजि नतु फलमिति मिघ्ाः तन्न) बाधक्षा- 
भाषात् । 
लश्नोऽवि-~ 

नचस्थे वक्र्षस्ये ऽप्यातिचरणगते व।खच्द्धास्तगे षा 
सन्न्यासः द्चयान्रात्रतानमविधिः क्णवेघस्तु दीक्षा । 
माञ्ज(वन्धोऽङ्गनानां प्रतिनियमविचधेरवस्तुदेवप्रातिष्ठा 
वञ्याःसद्ध प्यल्लात्ाजदश्चपातगुरासदहराक्लास्थतच।रात। 

अस्यापवादा ब्रद्म-- 

मुण्डन चोपवास्तं च गौतम्यां सिहमे रवौ । 
कन्यागते तु रृष्णा्यान तु तस्तीरवालिनाम् ॥ 

बाल्यादेरक्षणान्युक्तानि नदय्षेदान्त- 
रावेणासत्तिरन्यषा प्रहाणमस्त उच्यत। 
तत।ऽ बक बाधक म।द्वदुध्च बार्यं प्रकीर्चतम्॥ 

पतत्वारमाणमन्युक्त तनव 

पक्षि भ्राग्दाश्च ब्रृद्धत्व पश्चात्पञ्चदिनं कवेः। 
शेशवं भ्राक् तु पञ्चाहं पश्चदरदिनं स्पृतम् । 
शराब वद्धक पक्ष प्राक् पश्चाच्च ब्रहस्पतेः॥ 

अादस्पत्येऽप५- 
प्रा कपदचादु वितः शुक्रः पञ्चस्तदिनं शिष्यः । 
'वेपरोत तु बृद्धत्व तद्भरेवगुरारापे ॥ 

सत्र पारमणवचराध दशभदादापत्ता चा व्यवस्था । अनत पष- 
मि्रः, 

बहवा दश्चताः कालाय बास्प वारद्दकऽपि च । 
म्र ह्यस्तच्राघकाः चषा दराभदादुतापाद् ॥ 

दश्च मदश्च ग्ग्यणक्ः । 
यथान 

ध्ुको गुखः प्राक् परतद्च बालो 
विन्ध्ये दश्ाब्रान्तषु सप्तरात्रम् । 



| १ त र 
भ्राद्धकारनिणयेऽमावास्यानिर्णय ¦| १५७ के 

वङ्गषु हणेषु च षट् च पञ्च 
शषःच दरो 51दिनि वदन्ति ॥ 

गङ्गायां विश्चेषो वायुपुरगे- 
गङ्गायां सवेकारेषु पिण्डं वया चक्षणः । 
अधिमास जन्मादने अस्ते च ्ुरुश्युकयोः॥ 
न व्यक्तत्यं गयाश्राद्धं प्छषदस्थे च ब्हस्पतो | 

तथा 

गोद्ावय। गयायां च भीतेले प्रहणद्धये । 
खुगसखुरगुरूणां च मोद्यदोषा न विद्यते । 

प्रहणनग्रहणानसत्तकङरक्षज्रया तादौ । अत पव जछः- 
उप्ते शातरख्भाचुनान्वारधे।दये वा कपिक।ख्यषल्याम् । 
खुराद्युरेज्यास्तमयशऽाप तीये यात्राविधिः सङ्क्रमणे च शस्तः॥ इति। 

६१ ग] सद्य दिमाव्यादिनिणयः । 

अथ श्रद्धकालः । 
तत्र तावदमावास्या कालः| तत्र शतातपः~ 

दशेश्राद्धं तु यत् प्राक्त पार्वणं तव् प्रकीर्तितम् । 
अपराह्न पित्णां च तच्च द्ननं प्रशस्यते ॥ 

व = (~~ ९१ च ५ २ पक्षान्त निवपेत्तभ्यो ह्यपराह्ने तु पतकम्। 
कात्यायनः- 

।पेण्डान्वाहायेक श्राद्ध क्षीण राजनि शस्यते । 
वासरस्य तृतीयेऽ नातिकलन्ध्य।समीपतः ॥ 

पिण्ड।न्वह्।यकसद्। चतस्य पिण्ड पितृयज्ञा्तरं क्रियमाणत्वात् । 
अत पव- 
मनुः- 

पितूयश्च तु निवेद विग्र्न्द्रक्षयेऽन्निमान्। 
पिण्डान्वाहदार्यक द्धं कुयन्मास्ाचुमाल्िकम् ५ 

( अ० ३ छो° १२२) 
अपराद्श्चात्र बेवाविमक्तदिनतृतीयां शः । चासरस्य चृतीयेऽश्च ई 

त्याभेधानात् । चन्दक्षमे=अमाचास्यायम् । न च पितुयश्नपदेन- 
पिवृयक्न तु निवैत्यं तपणाख्य दिजोऽभ्चिमान् । 
पिण्डान्वाह।यंक कुयाच्छ्र(डमिन्दुक्षये सदा ॥ 

इति म्स्यानुसारसपणमेषोच्यद न तु पिण्डपितृयन्न इति वाच्यम्। 
मनुष्चने पितृयश्चपदन तपेणस्य प्रहणे पिण्डान्वाहायेपदस्व नामय. 



१५८ दारमित्रोद्यस्य समयप्रकाशो- 

स्वानुपपच्ेः। तद्धि तत्थरस्यन्यायेन नामधेयम् । न च पिण्डपितुयशोः 
तरक!लवस्य।विधान तत्कषम्मवति । तेन पितृयश्पदं पिण्डपितृयल्ल- 
परम् । मात्छ्यवचते तु पिदुयन्नपद्न तपणमवाच्यते। तश्च न मेधतिथ्यु 

क पञ्चमरह(यन्च।न्तगंतपितृयक्चरूप तपण तस्य अद्धाने प्रसङ्ाक्त्ख 
त्वन तत्पश्चद्भ(वाकेधाना लु पपत्तेः । किन्तु जलखतपेणमेव । तत्पश्चाद्धा- 
वोऽपि च यद्यपि घछ्रतस्य धाद्धवेधानात्तपणस्य च स्नानाङ्गत्वात् 
प्राप्त पष तथापि- 

पित॒यक्शस्तु तपंणम्। 
श्रद्ध वा पितुयन्ञः स्यात् पिन्यो बलिस्थापि व।। 

दते वचनाक्तनिप्रक।रपतृयन्नप्राप्ता। जखतपणयपुनवेचन साञ्निकस्य 
श्राथदेन पतृयज्ञान्तरव्याबूचयथमिति मे।ड।: । अन्ये तुं सनानप्रयोगान्त 
गतस्य तपणस्य कातीयानामेच प्राप्तरन्यर्षा स्नानप्रयोगान्तभवि प्र 
माण। मावात् प्रसज्येत कद्ाचच्छरद्धात्तर तपेणम् । अतश्च तन्नियम 
यत्वे सम्भवति परिसङ्खध।विष्ययोगाज्जकतर्पणोत्तरमाव पव मरस्यपुरा. 
णवकये नियम्यत इत्याहुः । स्वेथा मनुवाक्ये पितृयज्ञश्चब्दः पिण्डपित्. 
यश्चपर पव । अतश्च ताश्नमिचकमव दश्श्रदद्धस्य पिण्डान्वाहा्थकस- 
माख्य(नामेति सिद्धम । तारश्च च तत् पिण्डपितृयक्ाधिकारणः सा 
प्रकस्यत् सम्मवतात ताद्धषयमवेद छन्दोगपारोरे्टव चनं मनवचनं च । न 
तु सववेषयम् इतरान् प्रति तत्छमाख्यासम्भवात् । अत प 
घ परोशशेक वासरतृतीयांशरुपाऽपराह्नः पिण्डपितृयक्षायिक्ारिण 
आ।दित।प्ररेव । ^नातिखन््यासर्मापत'' हत्यापि च दिनान्त्यमुदहुं 
पव त प्रति निबध्यत न तु सयाहरूपन्निसुहचः। । तथा 
त्वे पञ्चमसुह्रत्तात्मकदिनतृतायभागरङूपापराह्वमष्येऽ्वशिषटयोसे्काकश- 
्रावरायाः पिण्डपितृयहश्राद्धयार्नुष्ठानासम्मवात्। पिण्डपितृयश्च 
स्थापि त्रवावभक्तपराह्न एव वचादहेतत्वात् । पतन "नातिसन््यासरमी. 
पत” इत्यस्य सायाहनिष्रेधपरत्वमिति माधवाक्तानरस्ता । अयच परि 

शिक्तः काडावाययषां चन्द्रदशेनवति प्तपाहून दरछठानषधस्तष। 
मवाते परराशिषटप्रकाशकारः । तन ताद शाचुष्ठानकन्तेन् साथिकान् प्रति या- 
गकालतुसधनामावास्या परेशिष्टाजुसारेण निर्णीयते । तत्र च घ्रेधा 
विभमक्तपराह्न प्व कारः । चन्द्रक्षय तु प्राक्चस्त्यमान्न क्षणे राजनि 

शस्यत” दते षचनात्। चन्द्रक्षयश्च तत्रेवोक्तः-- 
अष्टमऽशे चतुददयाः क्षीणो भवाति चन्द्रमाः 
भमावास्याहटमञ्दछ च पुनः कल भवेदणुः ॥ इसि । 



आखकालनिणेयेऽमावास्यानिणथ ;। १५९ 

क्षीणः=चतुर्थभागेनकशावशिष्ठः । तथेवाग्र परमसुक्ष्मतामिधाना- 
त् । अमासक्तमांशो च कन्सक्षयः तेनाभय क्षयशब्दवार्यम् । माभक्ञीष- 
ज्येष्ठामावास्ययोस्तु अमामांज्ञ पव क्षय दत्युक्तम्- 

तन्नेव, ॥ हि 
आग्रहायग्यमावास्या तथा ज्येच्रस्य या भवेत्| 
विष्ाष आभ्यां ष्ुवते चन्द्रवारविदो जनाः॥ 
अचरेन्दुराथ प्रहरेऽवतिघ्रत चत्थमागानकन्तावाशेष्रः। 
तदन्त पव क्षयमेति ऊर्स्न पव ज्यानिश्चक्रविदा वदान्त ॥ 

अ।भ्याम्=-अनयोः । तदन्त एव अमानत पष । मखमासयुक्ताडरे त्वनयो. 
रप[तरतुद्य पव क्षय हत्युकम्-- 

तत्रेव 
यस्मिश्नब्दे वादशेक्श्च पव्ययस्तरस्मिस्तनीयापारेशष्यो नापजायतति। 

पव्यो=मास्तः। तृतीयया चतुथमागोानत्वात् चतरिमागमात्रावलिषटया 
कया परिहदयाऽनयारपि अमाचास्ययाराद्ययमि न जयत क्िम्तु श्त. 
रमासवदत्रनयोरव्यामावास्ययोः क्षय इत्यथः । अत्र पोणमःस्यन्तो ज्य. 
ष्रमागरीषाविति परिलिष्टप्रराशकारः । तदेव अधाविभक्तापराह्न पष 

मुख्यः कालः । चन्द्रक्षये तु प्राास्त्यमाच्नमिति सिद्धम् । अत्रापराह्न- 
व्याप्तो त्रिमुहुत्ताधिकचुत्तक्षयाभावन दिनद्वय तध्याप्तितदस्पशक्षय- 
योरसम्भवाच्चत्वार पव पश्चाः पूरवेद्यरेव परद्यरेव वा कात्सन्यनेकदे- 
डन वा तध्यापिः। दिनद्रयेऽपि साम्यन वषम्येण वा तदेकदेशस्येषव 
उयासिरिति । ततरेकास्परक्नव दिने इत्छलक्रारुष्यासिरितरदिन तदस्पर्तन 
पकदेशग्याप््या वा भवति तत्र तदस्पशचतुदद्यपेश्चयामाषास्यायाः 
साम्येन ब्दा क्षयेण वा । तत्र या तावत् पृवद्यरव कत्स्नकारुष्यापिनी 
परेद्यश्च तदेकंदेशमपि न स्पृशाति सा पूर्व । यापि ताददयेवोत्तर अ तदे. 
कदेशाव्यापिनी सापि पूर्वव । पर यदि यजनीयादेने चन्द्रद कान।दकदेश. 
दयािदिन पव यागः। यदितु तिथिन्रज्या चन्द्रादशेनात् प्रतिपद्ये 
यागस्तदा रकदेहाव्यास्िदिन पव कायम् । अन्यथा जयाणामन्वाघा 
नादीनामककारत्वानुपपत्तः ! गोभिलमाध्यस्वरसोाऽप्यवम्। या तु पूर्वेद्यरे- 
कदेकाव्यापिनी सा सुतरां कृवा । 

यदा चतुदशी याम तुरोयमयुपृग्येत् । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्रद्धमिष्यत॥ 

इति परिक्िष्टवचनाश्च । या तु परेद्युरेव कृर्स्नकालभ्यापिनी पूर्वैद्यस्त 
देकदेश्स्पश्चन तदस्पशचन वा वद्यमाना सोत्तर ।या तु दिनद्भयेऽपि 



१६० यीरामेच्रादयस्थय समयप्रकशो- 

हैपरम्येतेकदशाब्यापिनी सा येवाधिका सेव प्राद्या। यातु ईिनद्ये 
साम्यतेकद कग्यापनी सा यदिक्षयण तारश्शी तद् भ्यदा चतुदशी 

याम" इति पूर्वादाहनतक्षीयमाणवाक्यात् पवव; यदितुच्रद्या ताशी 
तदात्तरा। 

घद्धमानाममावास्यां ठमेचचद परेऽहनि । 
यामश्य्ीनिक्रानवापि पितुयज्ञस्तततो भवेत् ॥ 

हति परिदाश्वयनात् । चम्हदशेनाद रैनकृतस्नयोरपवादस्तु पूर्वम. 
वोक्तः । पव यदा साम्यम ताशी तक्ापि दश्नानादरहानकृन पव निणयः । 
धका चख कषुचत्पश्चषु चतुदश्ीपिश्रामायामनुध्रानं प्राप्रानि तदा यदि 
अपाप्रतीक्षया सवानुठान सम्भवति तदा सा प्रतौक्षणीयानोा चश्चतु. 

दृष्यामापि सवमनुषयम् । 
समथ निरग्निकानां साग्नकानामपि एकदिने चरितयान॒ष्राननियमरदितानामापस्तम्बा. 

श्वाखयनादौनाममावास्यानिणयः । 
अत्रच पञ्चधाविभक्तापराह्वव्यापेनो ग्राह्या । दिनद्रयेष्प्यराह्- 

व्याप्तौ श्य पवा इद्धो साम्ये च प्ररा। 
अपमाचास्यातु याहि स्यादपरह्ृदयेभपर सा, 

क्षय पवा परा वुद्धो साम्यऽपि चपरास्मृना॥ 

हतिमघवोदाहनवचनात्। क्षयादयश्यात्र परानथरेव | तत्तिथरवात्तके- 
चित् । दिनद्धये खाम्यनेकदेशञ्यान्नावप्ययमव निणयः। दिनद्वयेऽप्य- 
वराह्कस्पदिान्या तु स{श्चानराग्रकमदन व्यवस्था| 

अपराह्नदयाव्यापी यदि दक्तास्तथक्षय। 
सहिताग्नः सिनावाखी निरगन्यादेः कुहूः स्मना ॥ 

दति जाबालिवच्नात् । आददेगब्दन चरस्रद्युद्धयाग्रदणम् । 
सामः शबुद्रः श्रुः कया तथा चानाश्रकाद्धजः। 

ह{तखगास्तित्क्रनात् । अ हता्रपद् सात्र स्मात्ताभ्रप्युपलक्षण. 

मिनि मदनपारजातः । खनावादवाईलक्णमुक्तम्- 

व्यासेन, त 
खषटचन्द्रा सनवाल नष्टचन्द्रा कुहूः स्म्रता । इति 

देमाद्िस्तु [नरश्नकः कुतुपकालव्यापन ग्राह्या. दिनद्वये तद्याप्तौ क्षये 
पूच्व साम्यचद्यस्तृत्तरवत्याह । 

दव्यमावास्यानिणयः । 

अथाश्च्छाकाटनिणयः । 
¢ तत्राश्वलायनः-देमन्तिरिरयोश्चतुणामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका। इति 



श्राद््काटेऽषकाकालानिणंयः । १६१ 

हेमन्तशिशेरौ ऋतु तौ चात्र दर्शान्तमागीदिचतुष्टयमासङूपो। 
भपरपक्षा=कृष्णपक्षाः । चदुलिति च मलमासऽ्नुष्ठाननिषेधार्थम्। प 
तदुक्त भवति-मागशीषादिचतुषुं मासेषु कष्णाश्म्यश्चतस्नस्तास्व्. 
का; कत्तष्याः । अष्टक! इत्येत खचारवलायनमते श्राद्ध दोमयोः कात्यायनमते च 
होममाच्स्य नाप्ययम् । अषए्रमीष्वष्रका इ्युत्पत्तिविध्ौ कारे अष्टकारू. 
पकमविघानात् । “अष्टका पितृदैवव्ये"इत्यतोऽपि व्याकरणात् कम्मपर- 
त्वप् । पवश यद्यपि याक्षवत्क्ये “'अमावास्याएटका'' इत्युपक्रम्य "श्राद्ध. 
क!खाः प्रकीर्तिता” इत्यत्रापाततः काटवाचकोऽप्यप्रकाराब्दः प्रतीय- 
ते । तथापि स "द्र्य ब्राह्यमणसम्प।त्तः'' हते वदादलयनोक्तस्य का 

खस्य छ्चणया बोघक्षः ¦ 

पश्रपुरणे तु, 
प्रोष्ठपद्यणका भूयः पितरोके भविष्यति । 

दत्यनेन भाद्रपदकष्णाषम्याम् अपराव्य्रका उक्ता! पवञ्च वषे 
पञ्च अका शति सिद्धम् । अश्वरायनस्तु भाद्राष्टकाया माध्यावषामेति 
सन्लान्तरं पर कृतवान् । तत्रच अष्टकावम्मातिदेशादष्टकातः कमौ. 
ग्तरामितिभाष्यकारादिभिग्यांख्यातम् । पवञ्ादवलायनीयेभाद्रकृष्णाछ- 
भ्यां पौराणाष्टका माच्याववे च तन्त्रेणानुष्ठयामिति न्यायाष्ेदः । गोभिन- 
स्तु “चतुरको देमन्तस्ताः स्कवीः सरमांसाश्िकीषेत्?' इत्यभेधायाग्रे अ- 
छक पक्चषमणप्युक्तवान् । चतुरको हेमन्त इत्येतश्च तिऋतुः सबत्सछर इत्ये 
तत्पक्षाभिप्रयण । यद्वा ““हेमन्ताश्चेशिरयोः समासेन” इत्यतः पञ्चत्तुखंव 
त्स राभिप्रयेण बोध्यम् । विष्ण्वादिस्मृतो यन्न॒ तिस्रोऽप्कास्तिखनोऽन्वषएटका 
इव्येतच्नयाणासुपादन ठन्न तद्धमन्तगतानामेव ! अभ्यवधानेन तासामन्नो- 
परस्थितिखम्भवात् । यदयपि- 

प्रह्माण्डपुराणे- 
पेन्दातु प्रथमाया च चाकः सन्तपयात्पतन्। 

प्राजापव्ं द्वितीयायां मांखेः श्दधेश्च तपयत् ॥ 
वेदवदेव्यां तृतीयायामपृपेश्च यथाक्रमम् । 
वषाीसु मेध्यक्ाकेश्च चतुथ्यामेव सवेदा ॥ 
इत्यन्न मासविजषो नाोक्तस्तथापि- 
पोषे कृष्णाछकायां तु शाकः सन्तपेयेत् पितन् । 

इ तिष्रह्मपुराणवचनान्तरात् पोषकृष्णाछठकायां शाकसन्तपणोक्तेः पो. 
षमाघकफाद्गुनगता पव तिस्र उक्ता भवन्ति । क्मपुराग तु पोषादिगा पव 
तिख इति स्पष्टमुक्तम । 

दाऽ स०्२१ 



[® छ, 

१६२ वीरामेन्ादथस्य समयप्रकाकरा- 

अमावास्याएकास्तिस्रः पोषमासादिषु त्रिषु । इति । 
पश्चात शुद्धादिमासाभिप्राविण । _ 

अग्रहायण्यानक्रान्ता कष्णास्तसा्षछ्कास्तथा | 

हति विष्णुधमत्तरात् । पव च व्रह्मपुराणवेष्णुधर्मोत्तरयोः फ(दगुनरकष्णाष्मी- 

स्यातिरिक्ता देमन्तरिशिर्योस्तसरः उक्ता शति । व्रह्मवेवत्तवायुपुराणयोरूतु-~ 
पुञदानाय मुर स्युरण्रकास्तज्ञएफव च, 
कृष्णपक्ष वरिष्ठा हि पूवां चन्द्री विभाग्यते ॥ 
प्राजापत्या द्धतीया स्यात् त॒तीया वहवदेविकी । 
घाद्यापृपिः सदा काया मां सैर्या भवत्तथा ॥ 
शकेः काया तृतीया स्यादष द्रभ्यगतो विधः । 
या चाप्यन्या चतुर्थीं स्यात्तं च क्ुयोटिक्षतः ॥ इति । 

यदयप्यन्नापि मासो नाक्तस्तथ।प्यत्र शाकाष्टकात्वेनाकायास्वतीः 
यायाः-- 

शाक तु फाल्गुना्रम्यां स्वयं पल्यपि वा पचत्। 
ह्यनन फार्गुनाष्म्याः शाकाण्रकात्वेन प्रत्याभिक्ञानान्मार्मश्शीषी- 

एकापरिस्यागन तिच उक्ताः ¦ ध्या चाप्यन्या चतुर्था स्यात्", इत्यनेन 
भाद्ररृष्णाष्टम्यचा्मिह् ना । 

वषासु मेष्यशाकेश्च चतुथ्यामव सवदा 
श्यत तस्या पव चतुर्थास्तिन परामश्चात्। अन्येतु मागंरृष्णाष्ट 

मामारभ्य तिस्रः । पक्र च पूरवाद्ाहननह्याण्डपुराणक्वाक्यताखम्भवेनैकश् 
तकल्पनालाघकवे खति प्रथक् श्रुतिकट्पनमनुचितमेव । चतुर्थीं तु भा- 
दररृष्ण्टस्यवनतु फाल्गुनकष्णाचमां कथमन्यथा "'पतास्तिस्न (श्यं 
चतुथा इतद्रूयात् । गोभिरवते प्रथमत पव चतस्र इतिन वदेदिति । 
तदवे परराणमतऽपि वष चतस्नाऽकाः कायाः। अशक्तो तु "एकस्या वा 
धत्यारवरयनसुत्राक्तका पुराणाक्ता च भाद्रृष्णाषएटमीतिद्े तत्रापि 
सुत्राक्तास्ु फाल्गुनाटम्यव | ध्या माघ्याः पोणमास्य। उपरछात् शष्टका 
तस्यामष्टमा ज्यया सम्बध्यते तामकाषटकत्याचक्चत" इत्यापस्तम्नते 
कस्या पव फब्युनष्म्या उक्तत्षात् । धष्टका दनद्यसम्बन्धात् । सा 
प्रकारद्वयेन व्याख्याता तद्भाष्यकृता मलमाक्प्वेन खण्डतियथिसखरेन षा 
ज्यष्ठया सम्बध्यत इति प्रदशोनाये न तु यद्व ज्यष्ठायुक्ता तदेक्षोपादेया 
ान्यदेत्येवमथामिति | 

हत्य्टका । 



धरदधिश्राद्काटनि्शयः। ९६९ 

भअयान्वट्टका । 

तत्राखलयनः-अपरेद्युरन्वष्टकयमिति । 
भपरयुरष्टकादिनात् । 

विष्णुरपि तिस्राऽन्वष्टक। ६।ते तिस्रः पृञ्वद्यारेति । 
॥ परवयुः= अष्टका तः पृष्वद॒रिति । तदपि कम्मनामघेयम् । अष्टकाया 
निस्यत्वमुकम्- 

वायुपुराणे, 

यस्य तु प्रतिगच्छेयुरष्टकामिरपूजिताः। 
मोध्रस्तस्य भवेल्टोाको रन्धं चास्य विनयति ॥ इति । 

म।इवलायनेन च पृथ्व; पितृभ्यो दयादिति अणटकाश्चाद्धा्पूरवद्यः 
भाद्धान्तरमुक्तम् । पतस्जयमपि प्रधानमिति केचित् । पृब्वंद्यः श्रद्धम. 
क्क1मत्यपर। 

ह प्यस्वष्टका । 

अथ ब्द्धिश्राद्धकालः । 

ब्रह्म-- 
जन्मस्यथापनयने विवाहे पुत्रकस्य च। 
पितक्नान्दीसुखान्नाम तपयेद्धिषिपूवेकम् ॥ 
वेद वतघु चाधानयन्ञपुसघनेषु च । 
नवाश्नमाजने स्नाने उटायाः प्रथमात्तवे ॥ 
देवारामतडागादिप्रतिष्ठसुरखवेषु च । 
राजामिषके बाट न्नमाजन चृद्धस्न्चकम् ॥ 
धनस्थाचाश्नरमं गच्छुन्पूवष्यः सद्य पव या । 
पितृन् पृम्धाक्तविधिना तपेयेत्कमोलतिद्धये ॥ 

विष्णुपुरगण- 

यह्ाद्वाह्रतिष्ठासु मेलखाबन्धमाक्षयोः। 
पु्रजम्मव्रषोत्सगें इृद्धिश्राद्ध समाचरेत् ॥ 

छन्दोगपरिरिष्टे-- 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्सुतसस्कारकमंसु । 
पिण्डानोद्वादनात्तेषां तस्यामावे तु तत्क्रमात् ॥ 

सुतम्रहणं सुताय अप्युपलक्चणम् । “अआब्रतेव कुमार्या? इव्यासषला- 
यमोक्तेः । भवत् कतेव्यताप्रकारः । भओेद्रादनाद्विवाह पर्यन्तम् । तस्याभवे= 

सस्कायपितुरमाबि। तछतमात्ज्लस्कायपितृकमरादित्यथेः। ईद् च पु्रस्याच्ो , 



१६९ वीरमिचादयस्य समयप्रकाक्ो- 

बाह एव । तस्येव संस्कार कत्वात् । द्वितीयादा तु प्रूः स्वयमेष कुयात् 
नान्व तु पित्न् श्राद्धे कम्म वेदिकमारभत्। 

हति शातातणेक्तः। अत्र नानिष्टतिवचननेव स्वेत्र नान्दीश्रद्धप्राक्तो 
यज्लादादप्रतिदरास्वत्यादपुनक्ष्चन नयमाथम् । न चापस्तहारः "नानि 
्।'"हत्यस्यानथकयापत्तः। न चात्पात्तवनियागाभ्या सप्तददय इव साथ. 
कतामयोरपि विनियोजकत्व।त् । तेनोकतादन्यत्रानियमः । अस्यापवाद् 
छन्दामपारहष्ट 

नाएटकासु भवेच्छ्राद्धं न श्राद्धे भाद्धमिष्यते । 
न साष्यतीजातकमप्रोक्ेतागतकमंसु ॥ 

यत्र जातकम्मणि श्राद्ध निषिभ्यते । जनननिमित्तं तु तद्धकव्येव । 
क।टविशेषमाह-- 

माप्रा वशिष्ठः, 

पूव्षेदमातृक श्राद्धं कम्माहे पैतृक तथा । 
उत्तरेद्युः प्रकुर्बात मातामहगणस्य तु॥ 

वृदशातातपः-- 
पृथाग्दनस्वशशक्त्चदे कस्मिन्पूचासरे । 
भ्राद्धत्रय तु कुर्वत वेद्वदेव च तान्निकम् ॥ 

तत्रापि काठलमेदमाद- 
स एव, 

पृषाह्े मातृक श्रद्धमपराह्ने च पेतृक्षम् । 
तता मातामहानां च इद्ध श्राद्धननयं स्मुतम् ॥ 

पतदसम्भवे इदमनुः- 
अलाभे भिन्नकालानां नान्दीश्राद्धन्रय बुधः | 
पृथ्वदव प्रकुर्वात पूर्वौ मातृपूवकम् ॥ 

तत्नापि भ्रातर । परातद्द्धानिमित्तकामितिशातातपोक्तः। पएत्पुत्रजन्म. 
नो ऽन्यत्र । 

पूर्वा वे भवेद द्धिर्धेना जन्मानिभेत्तकम् । 
पुत्रजन्मनि कुवीत राद्धं तात्कािकं बुधः ॥ 

ध्यातरैव चनात् । पुत्रजन्मेत्यनियतनिमित्तोपलश्चणम्। 
नियतेशु निमित्तेषु प्रातन्रद्धेनिनित्तकम् । 
तषामनियतस्वे तु तदानन्तयंमिष्यते ॥ 

इति सोगिवचनात् । अश्र प्रातारातादनत्रयादिपक्लापखक्षणप् । नचतन्ानत्तत्वन यक्षयायुघ्ठ(नतवात् । कमाङ्गश्राद्धेइप्यद पव कालाः + 



कूष्णपश्चश्राद्धक।लनिणंयः । १६९५ 

निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
हेयं पुलषने श्राद्धं कमाङ्गं बूद्धिवव्छतम् ॥ 

इति पारस्छरवचने वृद्धिश्राद्धक्रारातिदेशशात्। 

इति ष्रदिभ्राद्कालाः। 

भथ कृष्णपक्षघ्नद्धकारः । 

तत्न याज्ञवल्कयः-- 
प्रतिपत्पश्चतिष्वेकां व्जयित्वा चतुदशम् । 
शख्रेण तु दता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ इति । 

( अ० १ इखा° २६४ ) 

असमय प्रत्याह गोतमः-पञ्चमीप्रश्ति बापरपक्चस्येति । 

तताऽप्यसतामथ्यं मनुः, 
कृष्णपक्षे बशम्यादे। वजेयित्वा चतुद शाम् । 

श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतर।ः ॥ इति । 
( अ० ३ दखा० २७६ 

तत्राप्यसामध्यै कात्यायनः, अपरपक्षे कुवींतोद्धं वा चतुथ्यां यदहः 

खम्पद्येतेति । 
घम्पयेत=ध्राद्धसखाघनम् । यदाप्येकदिने तदामावास्याश्राद्धस्पृथक् 

कायम् ५अमावास्याष्टकः बद्धः कृष्णपक्षे ५६ति परथङ् निदेशात् । अमा- 

वास्यायामपि तन्त्रेणेव्यपरे । अत्राप्यसामथ्यं सम्बत्लरमध्ये चतुर 

मित्याह देवलः । पावेणमाघहत्य- 

अनेन विधिना श्राद्ध कु यात्सवत्सर सन्त् । 

द्विश्चतुीा यथाश्राद्धं मासते मसि दिनेदिने ॥ 

चतुभ्पक्चे कन्याकुम्मदषतुलाकं जिःकरणपक्षे निक्ोतत्वाखशस्त- 

त्वान्न । अत्राप्यसामर्थ्यं संवत्छरमध्ये त्रवारम् । तत्रापि कन्याक्घुम्मश्रुषाकं 

अनेन विधना श्रद्ध जिरब्द् स्येह निवपेत् । 
कन्याकुःम्भन्रषस्यऽर्कं रष्णपक्षे च सवद्। ॥ 

इति मःसस्योक्तेः ¦ तते(ऽपि हीन रके द्धिव!रमुदाहुतदेषरवचनात् । 

तश्च कन्यायां कुम्भवरूषयोरन्यतरे वा परशस्तत्वात् । त्राप्यस्लामध्ये 

खत देवलवचनादेव । तदपि कन्यायामेवातिभ्रशस्तत्वात् । एतञ्च 

निस्य “श्ाकेनाप्यपरपक्ष नातिक्रामेत्”'इति कात्यायनेक्तः। अत एव गातमेना. 

नेकान् कारानमिधायेोकम्-कालनेयमः राक्तित इते । काम्यं च। 



१६६ वीराभेच्रोदयस्व समयप्रकान्े- 

वतप्दनलामाय दत्याद्नच्ण्डयवुराणात् । पतृस्टापे परायश्चित्तमेष 
गोणकालान।म्नानात्। 

इति कृष्णपकषघ्राद्धकालः । 

अथ कन्यागतापशपक्ष; । 
प्रह्म- 

अदषनयुक्ङृष्णयक्षे तु धद्धं कु्यादिने दिने | 
जिभागदहीनं पक्ष वा जिमाग वद्धमेव वा ॥ 

अदवयुक्पद् पणमास्यन्तादेवनपरम् । प्रोष्ठपदाः परः पक्ष इति 
यावत् । ॥दनशन्द्।ऽत्र तिथपरः पक्षस्य तिथिघरितत्वात् । अत पएव-- 

विष्णुषर्मोत्तर, 
तिथिनकेन दिवसद्चन्द्रे माने प्रकीर्तितः । 

दिः ष 

अह(रत्रण चक्रन सावना देवसखः स्मरतः ॥ इति । 
पव चकस्मिक्नेव दिने शद्धयोग्यतियिद्धयलास्न ्रद्धद्वय ताथवु 

ख। च चद्धहत्तः तत्वात् । पतनाहन्यहनीति कत्पतक्ूक्ति परा 
स्ता। पारिजतप्रदोपग्रशश भात्यश्नाङविचकत्रतिहस्तकमानूपाध्यायादयो$ण्येवम् । तरि 
भागहनन्ठ्तायमनगदन पञ्चमामारम्य, त्रमनन्तृतीयमाने दृशमीमारभ्य 

पन्चम। [ताथमारम्य यावश्वन्द्राकसज्गमम्। 
ऊ ष्णपक् ददम्यद- 

पत वाक्याद्ति कत्पतरत्रमृतयः । श्रादधविकेकस्तु जिम।गद्ठीनमिति 
षष्ठ्य।पद्कदपः त्रिभामामत्यकादद्यादिकस्पः 

प्रपद्या; परः परक्चस्तत्रापि च विल्चेषत;। 
पञ्चम्यूष्व च तत्रापि दशम्यृद्धं ततोऽप्यति ॥ 

दाते निप्णुषमत्तरादिति। तस्मादुमयवाक्यद्श्नाद्यक्तो विकल्पः स च व्यवास्थतः। यषा चतुदभ्यां श्राद्ध नारित तेषां पञम्यादेदशम्या 
व्करपा । यक्षा तदस्त तर्षा ५ष््य दय काद्दय।दिकलट्पा विति । भानूप। 
ध्यायन।लाम्बरचायद्याईप्ववमाह् । अद्धमवेति । अद्ध पक्षस्य्टमामारम्ये(ति 
कत्पतरब्रश्चतयः । अद्ध व्तवभावस्यत्रात्तरात्तरलघुरु(लोपदे शात्लन्निघा 
नास्ति षिवेकूत् मानृपाष्यायश्च । तत्न नय(द्दयादृकरसप हदाति विवेकक।रः | 
भानूपध्यायस्यु यबा चतुहनश्यां श्रद्ध नास्ति तेष ढ(दद्यादः कल्पः 
यषा तदस्त तषा ्रयाददव्रादिरिदयाह् । वस्तुतस्तु अस्य दाक्यस्यान 
ककारापद्श्मान तत्पिवादृगुरुल युका रपद शस्वार्थकत्वादुत्तसेत्तर 
छचुकाखापद्रकत्वामावात् जिमागामित्यत्र भागितया बुद्धस्थाङूतस्य 



= 0 
कन्यागतापरवष्चाचणयः। १६७ 

पक्चस्याधीमिद्यत्र परिस्यागे हेत्वभावा्जिभागपदार्थंस्य सक्निधानेऽापि 
भागितवानुपास्थितेः पक्षविरोषमत्वाच्चाधपद्ा्यनान्धयायेागात् (अ 
थापरपक्चे श्राद्ध पितृभ्या दयात्पञ्चम्यादिदश्ान्तमष्ठम्यादिदश्म्गदि 

सवेर्मिश्च' इति गौतमेक्वाक्यतया मुलश्रुातिकल्पनाखाघव। श्च जपं पकाः 
धोमिव्येव भ्याख्यानमुचितम् । अत्र पक्चश्नःद्धादिक्स्पानां युरुलघुकस्प- 
त्वेनेख्ा्िकल्पासम्मषादकादयो तिस्रो देया हइतिवत्फरतारतम्यमिते 

भादविवेकः । नित्ये फकलायावान्न फटे तारतम्यं कन्तु शाक््यपेक्चया व्यव, 
स्थितो वकद्पः। पककसर्पाश्रयणे च तदनिकाहन कदपान्तराश्रयण त. 

रिमन्प्रयोग तस्येव पक्षस्य कथाञ्चन्िवाद्यन्वाद्च्ोहियवादिवादतमिश्राः। 

वस्तुतस्तु षोडहाग्रहणादाविव करभूमव कल्पयतं य॒क्तः। नित्यस्या. 
पि कथाञ्जत्फलछवस्वार्छक्तस्य लघुकत्पाश्रयण फखामावकदपनाया 
अभ्याय्यत्वात् काडाक्षग्रहणादावतिप्रसक्तश्च । अत्र चवन दैन हति 
वोप्लाश्रवणाच्चतुदरयामपि पावणं काय "'वजायेत्वा चतुदशोप्" इति 
निषेधस्तु अपरपक्षान्तस्चतुद्शहीविषय इति प्रदीपाववेक। । तन्न । 

श्राद्ध श्सखहत स्येव चतदंङ्यां महाटखये । 
इति घाकयविरोधात् । कल्पतरमानूपाध्यायनीलम्बराचा्यादयोऽप्यवमादुः । 

तत्राह्यक्तं प्रति सशृत्करणसुक्त माद्र नागरखण्ड-- 
आषाद्धाः पञ्चम पश्च कन्यासस्थ दिवाकरे । 
यावे श्राद्धं नरः कुयादेकात्मक्नपि वासर ॥ 
तस्य संवत्सरं याघत्सन्तप्ताः पितरा ध्वम् । दति । 

अन्र कन्यासंस्थत्ववचनं प्राशस्त्याधंन त् तस्येव ाद्धकारत्वम् । 
आषाटामवाधं कत्वा यः स्यात्पक्षस्तं पञ्चमः । 
धराद्ध तन्न प्रकुवींत कन्यां गच्छतुवानवा॥ 

इत्यादित्यपुरणणे तदनाद्राक्तेः । 
पृहन्मनुः- 

मध्ये घा यदि घाप्यन्ते यत्र कन्यां रचिवजत् । 
स पक्चः सक्र! पृञ्यः श्राद्धं तत्र विधीयत ॥ इति । 

पक्षाऽधमासः । तेन भावणस्या्धमासत्वेऽप्यपरपक्षस्य न पञ्चम. 
त्वक्षातिरिति केचित । वस्तुतस्तु- 

नभो बाथ नमस्यावा मलमास यदा मवेत् । 
स्मः पितृपक्षः स्यावन्यत्रेव तु पञचमः॥ 

इति नागरखण्डोकतेः सप्तमपक्ष एष तत् न्याय्यमिव्युक्तं मलमासकत्ते- 



१६८ वरिरिमिश्चोदथस्य समय प्रकाकशो- 

व्यनिणये । अत्र सच॑त पक्षः श्राद्धक्ाल उक्तः । शद्यायनिना तु- 
नभस्यस्यापर पक्षे तिथिषाडशक्रस्तु यः। 
कन्यागनान्वितश्चेर्स्यारस काठः श्राद्धकम्मणे ॥ 

इति षोडशदिनानि धाद्धकार उक्तः| पक्षस्तु पञ्चकश्ातिथ्य(रमकः। 
"पञ्चदश वा अधमास्तस्य राज्य इतिधरुतेः । तत्कथपम्रपरपक्षे षोडश. 
ध्राद्धसद्ग्धाखभ्पास्तः । पोणमास्या सहति केचित । 

नान्दीमुखानां प्रस्यब्दं कन्यासा्षिगते रवो | 
पोणमास्यांतु कर्षत वराहवचन यथा ॥ 

शति धन्रयदलयुधादेिखिनवाक्यात् । अत पष ब्रह्मवायुपुराणयोः पौ- 
णमास्यादेकतथेषोडशकस्य फटमुकमिय्युक्तं कामसूपनिबन्धे। अथवा 
यद्रा तिथिचृद्धा षोडशदिनात्पकः पक्षः स्यात्तदा वृद्धिदिनेऽपि श्रां 
कायं रित्ये वमयं षाडशश्रहणामिति हेमाद्रिः) इज्यस्वमातामहसन्न्यासिषु- 
म्रोधिकारकश्राद्धासिप्रायमित्यन्य । तस्यापि जीषात्पितकत्वेनामाव।- 
स्यात्तरप्रतिपदि मातामहश्राद्धविधानात् । चस्तुनस्तु- 

अष्ःषाडरक यत्र दाङ्प्रतिपदा सह । 

चन्द्रक्षयाविराघण सापि दकज्ाोलिक)। स्मता ॥ 

_ इति देवलोक्तस्तत्रापि भ्राद्धविघानादिति । सृन्मह!लये तिथ्यादि 
शोाध्यम् 

सङृन्महाले काम्ये पुनः श्रद्धेऽखिखषु च) 
अतातवषये चव सवमेनद्विचन्तयेत् ॥ 

इति पए््वीचन्द्रोदय नारदोक्तः } एतत =नि षिद्ध तिथ्यदि । तदेवाह वसिष्ठः 
नन्दायां भागवदिने चतुद ड्या त्रिजन्धसु | 
एषु श्राद्ध न कुर्वीत गदहा पुत्रघनश्षयात्॥ 

त्रिजन्मखु रोहिण्यादिनक्षज्नत्येषु । तदाह बृदगाग्य॑ः- 
प्राजापत्ये च पोष्णे च पित्र्य मार्मवे तथा। 
यस्तु श्राद्धं प्रकुर्वात तस्य पुतो विनयति ॥ इति। 

प्राजापत्य=राहेणी, पोष्णे=रेवती पिच्यन्मघा क्राकेदस्यापवादो- 

देमाद्विमाधवयोः, 

अमापति भरण्यां च दाद्हयां पक्चषमध्यङ्ते। 
तथ। तिथं च नक्षत्र वार॑ न विचारयेत् । इति। 

सरृत्करण च पितुख्ुतादे तत्र वचनवारादिपिण्डद्ाननिषेघवि. 



कन्यागतापरपच्चनिणंयः | १६९ 

न्तेस्थाह- 
काट्यायनः, 

या तिथिथेस्य मासस्य शतारे तु भ्रवत्तते । 
सा तिथिः पिवरेपक्चे तु पूजर्नाया प्रयलतः॥ 
तिथिच्छेषो न कत्तन्यो विनाशोचं यडच्छय।। 

पिण्डश्राद्धः च कन्तत्यं [ाञ्छातिं नेष क।रयत् ॥ 
अशक्तः पितृपक्षे तु करीत्येकदिने यदा। 

निषिद्धेऽपि दिन कुयात्पिण्डनदाने यथाचवेाधि ॥ शते । 

अत्र प्रतिदिनं च्र'द्धकरणे नन्दादि न वज्यम्। 
नभस्यस्यापरे प्च शद्ध कुयादहेने दिने। 
नेवं नन्दादि वज्यै स्यान्नव वल्यां चतुदही ॥ 

दति काष्णाजिनिवचनात् । हतरपक्चेषु चतुदेशी वजनीया । 
विषसपशहवापदाहातियगत्राद्यणदघ्ःतिनाप् । 
चतुह्दयां क्रिया काया अन्येषां तु विगहिता ॥ 

ह तिमरीचिना, 
श्राद्धं श्खहत स्येव चतुददयां महालये । 

दति स।लादशशायद।हतवचनेन च शस्रहततारकश्राद्धनिषधात ह 
त्युक्तम् । शाख्रहतस्य पिच्रादेस्तु तच्च भवव्यव । 

दाचख्रणतुहतायेवे तेभ्यस्तत्र प्रदीयत | (भ० १ दखा० २६४) 

हइतियाक्षवत्कयोक्तेः । नन्द्ाादेवजनं त॒ पञ्चम्यादिपक्षघु न भवात 

विभागादिपसिमाणदानिध्रसङ्ञात्। अत पव षष्ठ्यादिपक्चन चतुद. 
शीवर्जनम्। यन्त॒ सृ्परेषिदन्ते- 

घडचिशे धनुषो भागे दवरो ऽनिामषस्य च । 

मिथुनाष्टादक्ते भागे कन्यायाश्च चतुश्च ॥ 

त्युक्त्वा 

अत ऊत कन्याया यान्यदानितु षोडश । 
क्रतु{भस्तानि तुट्यानि पितृभ्या दत्तमक्षयम् ॥ 

इतिषोङदाडनानि श्रद्धकारत्वनाक्तानि तानि काम्यश्नरद्धान्तर 

विष्णि श्चह्पागिप्रशूतयः । यनल-- 
सुर्यं कन्यास्यते श्रद्धयोान कुयद्ग्रहश्चम।। 

कुतस्तस्य धनं पुत्राः पितुनिश्वासपीडताः ॥ 

इव्यादिव चनः पञ्चमपक्षनिरप्तमेव कन्यानिमित्तक श्राद्धान्तर च 

धायते तस्य चाप्ररपक् एव कन्यासड्क्रमण तन्त्र, भदे तु पृथगवःक 

्षी० सर २२ 



१५० वारामन्राद्यस्य समयप्रकाकच- 

न्याया सङ्कदेवानुषएठानमिति श्चल्पाणिनोक्तं, तत् विधिप्रिदे गौ रवात्पञ्चमपश्चे 
च कन्या लङ्क्रपणावदयम्भावात्कन्योपरक्षितस्येव पञ्चमपक्षस्य श्रद्धः 
कालत्वोपपत्तेः “अष्टौ वा यदि वा मध्ये” श्युदाह्तवाकवैकषाक्यतयैः 
कश्रुतिपूुखकर्पनालाघव्राश्चायुक्तम् । अत्र- 

नमस्यस्यापर पक्चे लिथिषोडक्ाकस्तु यः। 
कन्यागत्ान्वितश्चर्स्याण्ल कारः ध्रादधकम्मोणे ॥ 

ह्युत्पत्तिषाक्ये श्रादकम्मणी्येकवचनानिरदशादेकमेव धाद्धं स. 
दख्यायुक्तनिथिसमुच्चयतशादास्म्वद्यावत्तिथ्यग्थस्यत । यत्तु-- 

स पक्षः सकलः पज्यः घाद्धषोडकः भ्रति। 
एति कम्मेणि सङःख्याश्रवणं न तद्धेष्कं तस्थेकवेशकन्यास . 

म्वन्धपात्रणापि सकठरएश्चपृकस्वगुणपरस्वन कमात्पातिपरत्वा 
मावात् । उत्पचिगताया पथ सखडःख्याया मेदकत्वात् । श्रद्धः 
पोडश्कमितिदितीयानिगित्तम्नलक्चणा्थकयेप्रवचनीयप्रतियोगेन भा 
दानामुदश्यत्वाच्च "दिनेदिने हतिवीप्लावक्लात् “त्रिभागहीनं 
प्च वा"'हत्यादिषु अल्यन्तसयोगद्धितीयावश्च।त् “स पक्षः सकलः पूज्य” 
दतिसकखादिदाब्दवशाद्भ्यालप्रनीनेश्च । पते च काटसदात्लायम्प्रा- 
तःऋलयोः साङ्गटोमप्रयागावृत्तिवल्सः्वासु तिथिषु साङ्घ्राद्धाब् त्तिः । 
कायेक्रालस्य धयोगाचच्छेदकस्वेन काललमुच्चये प्रयोगाच्त्तरवशय- 
म्भाकात् । एवं च यद्भ्यासखपक्षेऽन्तेदाक्षिणादानं ब्राह्मणैक्रयं चेति देम. 
दिणोक्तं ताच्चन्त्यम्। अन्येषामप्यारादुपकारक्राणां प्रघानपूर्व्वोत्तिरभ। 
षिनामह्गानां सुतरां तन्त्रतापत्तश्च । पवञ् पक्षध्रद्धे निर्विघ्नतार्थं सक 
देव व्रह्मणे; सदहोपस्तंकादे छतेऽपि यदि ब्राह्मणानामाशौचप्रासिस्तका 
तेषां व्याग पव । शास्रीयनिमन्त्रणाभावात् । तथा कक्ैरपि केननिव्- 
प्यभ््ासपक्षेण प्रब्त्तस्यान्तरा यद्याशोचनिपातस्तस्तदापि "धद्धे पाकप 
रि क्रिया" इत्युक्तपतुखय धरारम्भा{भावात्सङ्टपाभावाच्च ""ध्रारभ्ये सूतकना- 
स्तिहत्यस्याप्रव्सेः धारब्याभ्यासपक्चत्याग पव । किन्त्वाक्षौचापगमोत्तरं 
सङृद्ादिपक्षण यथावन्महाटयश्राद्धं कायं केनापि पक्षेण तस्याजा 
तत्वात् । पृचकृतप्रयागाणां तु सहकार्यन्तराभावान्निष्फरत्वमेव । आ. 
शौचानिरिक्त प्रतिबन्धे तु प्रतिनिधिना कत्तव्यमित्यर प्रसङ्घेन । मदा. 
खये धाद्धाकरये गणक! उक्तो हेमप्रौ- 

क $ के, € भ च, [क | विभ 

हस वषासु कन्यास्थे शाकेनापि गहे वसन् । 
पञ्चम्योरन्तरे कुःयादुमयोरपि पक्षयोः ॥ शति। 



^~ € 
कन्यागत्तापरपच्चानणयः। १७१ 

छष्णशुक्कपक्च सम्ब्रन्धिन्याः पञ्चेम्योरन्नरया। अचत प्राप्ताप्राप्तविष- 
केनामावास्याया ऊष्वेमर्वांक पञ्चम्या गाणकालविधान ता्पयम्। 
तश्राप्यखम्भवे ब्राश्चकसङ्क्रार्ति यावत्कास्माश्चादहेने । 

यावच्च कन्यातुखयाः क्रमादास्ते दिवाकरः । 
ताषच्छ्राद्धस्य काटः स्यार्छ्रुन्यं प्रतपुर तदा ॥ 

इति नदयएराणात् । अत्र कमाच्छ्राद्धस्य काल हत्यन्वय, । कन्यायामल- 
म्मवे तुखायामित्यथः । अत पव- 
नागरखण्ड, 

प्रत पक्षेऽप्यतिक(न्ते यावत्कन्यागतोा रविः। 
तावच्द्र्द्ध प्रवाञ्छन्ति दत्त वै पितरः सुतेः॥ 
ततस्तुखागतेऽभ्येके सुय्यं वाञ्छन्ति पार्थिव ।। 
श्राद्ध स्ववं यज्ञदत्त श्युत्पिपासासमाकुखाः ॥ 
मासद्धय प्रतीक्षन्ते गरुदद्वार समाश्चिताः। 
धायुभूताः पिपासरात्ताः श्युल्क्लामा; पितसे नणाम् ॥ 
यावत्कन्यागतः सूयेस्तुलास्थश्च मदीपते | ॥ शति । 

तत्रापि कात्तकामावास्यायां वरेषः | 
येय दपफान्विता राजन् ! स्व्राता पञ्चदश्षी भुवि। 
तस्यां ददयान्न चदत्त पतणा षे महालय ॥ 

इति भविष्येक्तः । अत्र यद्यपि का{तकपाणमास्यामपि दीपदानं वि 
दित तथाप्यमावास्येव पञ्चदसीरान्देन भर्या । कष्णपक्चस्य पिच्य प्रः 
स्तत्वात् दौपावरीत्वेन तस्या पद ख्यातत्वाच्च । मदालयो भाद्रापरपक्षः 
पित्रणां तत्रातिशयेन ख्यात् ¦ पितृणां महस्योत्छवस्याखयतया वा 
अथ तत्रेव भरण्यां श्राद्ध महाफलम् । 

भरणी पितृपक्षे तु महती परिकीत्तिता। 
अस्यां श्राद्धं छत येन स गयवाध्रद्धरुद्भवत् ॥ 

इति मर्स्यपुराणाव् । 

भथ त्रयोदशी । 

जन-- ६.१ [१ % 4 क (+ प्रोष्ठपद्य(मतीतायां मघायुक्तां ्रयोद सीम् । 
प्राप्य श्राद्धं हि कत्तेभ्यं मधुना पायसेन च ॥ 

तथा-- _ ५ _ 
ये। बा सम्बधयेदेहं प्रत्य् स्वात्मविक्रयात् । 

(अ + क 

राद्धं तेनापि कसैव्य तेस्तद्रेष्येः सुसञ्चितेः॥ 



१.५२ दारामिच्ादयस्य समयप्रकाक्- 

योद श्यां प्रयल्लन वषांसु च मघासु चम 

नास्मात्परतरः काटः प्र द्धेष्वन्यन्न विद्यत ॥ 
तथा, अ० ३ उञो०२७३ ) 

यक्किञ्चिन्मथुना मिश्च प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम् । 
तद्यक्षयमेव स्याद्र्षासु च मघासुच॥ 

ह्त्यादि शद्धवहापुराणमन्वारिवचनेषु मघायुक्तेव जयोदश्ी श्र।दकाः 
लत्वेन यद्यपि श्यते तथापि केवलापि साश्राद्धकालः। 

प्रोठपद्यामतीतायां तथा कृष्णा जयादसी । 
्रोष्पर्यद्धं छष्णत्रयोदश्शीति । 
अपि जायेत सोारऽ्म्माकं कुट कश्चिन्नरोत्तमः॥ 
परात्रर्काल लिते प्च जयाददेणं सप्राहितः। 
मधुश्रुनेन यः श्रद्ध पायलन समाचरेत् ॥ 

तथा--(अ० ३ इखो०२७४) 

अपिनःसकरुरुभुयादयानो ददयाच्रयोदर्शम्। 
पायसं मधुखपिभ्या प्राख्क्ाये कुञ्जरस्य च॥ 

इति विष्णुभन्वादिस्स्ृतिषु कवलाय। अपि ध्रवणात्। योगवचनतु 
प्रारास्त्याथम् ! _ व ध 

तथा वषत्नियाददया मघम च विश्वतः ।(अ०श्रा०्प्रऽद्ला०२६९) 

इति योगियाक्षव्रत्छयेन विशेषत इत्यनेन प्रारास्त्वाथत्वोक्तः। 
यादशी भाद्रपदी छृष्णा मुख्या पित्रत्रिया । 
तृष्यन्ति पितरस्तस्या स्वय पञ्च्ातं समाः॥ 
मघायुत्तायां तस्यां तु जलादेरपि तोषिताः। 
तृप्यन्ति पितरस्तद्वद्रषीणामयुतायुतम् ॥ 

दति चन्दिकास्थवाक्येन श्ुद्धाममिधाय मघायोये प्राश्चस्स्याभिघा 
नाच्च । "वषास च मधरा च” इत्यादौ चक्रारस्तु न तिथ्या सहेतरेतर- 
यागाथेः किन्तु परस्परनिपेक्षेकक्रियान्वयलक्षणस्लमुच्चयार्थः। 

मधुपांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन च । 
पष नो दास्यति रद्धं वषांसुच मघासु च॥ 

हति वसिष्ट्रकये केवलषधघधाया अपि घ्राद्धकालत्वोक्तेः । न चेवं 
व्रयाददयां प्रयत्नेन वषास मघासु च। 
इत्यादा वषाया अपि पृथक्श्राद्धकारता स्यादिति वाच्यम् । 

प्राचट्ूकारु सत पक्षे तयादडइया' इति, तथा “ववा्रयोद शयाम्"? 
एत्याद्ा वक्षबणत्वातचरगतः) 
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अन्न श्रलपाणिः- 
प्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां जयोदशीम् । 
प्राप्य रद्ध हि क्त्यं मधुना पायस्िन च ॥ 
इति रुङ्धवाकये प्रत्यक्षविधिध्रवणतत् । 
अपिनः सकले मूयाद्योनो दद्यात्रयोदशीम्॥ 

तथा- 
पि जायेत सोऽस्माक कटे कथिन्नरात्तमः। 
प्रावुटुकारे सिते पक्षे चरयादश्यां समाहितः॥ 
मधुष्टुतेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत् । 
दतिकेवरखज्रयोदक्षीग्रतिपादकयोमेदुविष्णुवाक्ययोः तथा~ 
पषनो दास्यति श्राद्धं बषोसु च मघासुच। 

इते केवरुमघाप्रतपादकर्वसिष्टवाकंयस्य सवाथंवादत्वात्कथंचि- 
तप्रत्यक्षविभ्येकवाकयत्वे च सम्भवति स्वतन्त्रविध्यन्तरकल्पनानेगचित्या 
त्केवरवाक्यानां रक्षणया श्रुतिकद्पनाट.घवाय योगविषयत्वकल्पन. 
मेवोचितम् । गजच्छायाक्ुऽनरच्छायायोगौ तु अयोदरीश्राद्ध प्वं 
फरातिश्चयाथावन्यमुन्युक्त्वा दित्याह । 

तदयुक्तम् । यद्यकविधिकद्पनाख।घवाय स्वारसिकनेरपेक्ष्यवाे- 
नाप्यनाकाङ्क्षितेतरोपलक्षणमाश्रीयते । तरदिंतत एव लाघवादृगज्ञ. 
स्छायाख्ययोगयुक्तायामेव जयोदश्यां कुञजरप्राकृछाय प्वच देशे 
श्राद्धं स्यास्नान्यत्र । सवांपस्ंहारण विशिष्टविषयिण्या पव श्रुतेः कठ्पने 
खाघवात् । अथ - 

रूपतो हि निसाकाङ्क्षभिन्नस्वेनाब धारिताः । 
अन्थोन्यानादरेणेव प्राथयन्ते प्रयाजनम् ॥ 

इतिन्यायेन तत्तष्ट विप्रचनानुरूपनानाश्रुतिकद्पनमपि त्रामाणगिकम। 
ततः कवलमघात्रयोद्श्ची प्रतिकादक्वाकयानामपि निष्परेपन्थितन्तद्- 
थेश्रुतिकट्पकत्वमिलयलम् । 

पतस्च श्राद्धं मदारुयादिथ्द्धिभ्ये भिन्नम् । 
प्रोष्ठपधामतातायां तथा रष्णञ्रयोदर्ीम् । 

था “'प्रोष्ठपद्यष्वं कृष्णत्रयोद् शी"? हत्यादिषचनेषु मदाखयादिश्र।- 
दाचुपस्थितेः । पतच्च नित्यम् । 

प्रघ्रपध्(मतीतायां तथा कष्णत्रयोदश्षीम् । 
हष्युपक्रम्य - २ 

पतांस्तु ाद्धकारान्वे 'नत्यानाह प्रजापतिः! 
ादमतष्ठ्कु्वाणा नरकं भ्रातपद्यतं॥ 



१७५ वारमिच्रादयस्य समयप्रक्रादो- 

इति विष्णुधर्मोत्तरात् । काम्य च । दतदुपक्रभ्य- 

प्रजाभेष्ठां यश्चः स्वगमारोग्य च धनं तथा। 
नृणां श्रद्ध सद्ा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ 

तिशङ्क्कः । 
यस्त्वन्न श्राद्धानेषेध। उ्य।तिच्चुदहपतिना 

छष्णपश्च जयोदश्यां यः भ्रद्धं कुःकश्ते नरः । 
पञ्चत्व तस्य जानीयात् ज्येषठपुत्रस्य निश्चितम् ॥ 

इति द्वितः ख पकवगविषयः। तथाच- 
1ष्णाजिनि 

श्राद्धं नेवेकवमेस्य रयाद् दवामुपक्रमेत् । 
न तृ्तास्तत्रये यस्य प्रजां हसन्ति तस्यते ॥ इति। 

पतद्धचनं देमादिणा द्वेधा व्याख्यातम् । पकशग्दः केवठपरः। पितृव- 

ममाज्रस्थन कुयात्किन्तु मातामहवगस्यापि कुशात् दश्चादावसमर्थ्य 
पिलवरश्राद्धमात्रेणापि नित्यश्ाख्राथैसिद्धेरापस्तम्बघुत्रादौ दश्चनादेकव 
मयजनप्रसलाकेः । यद्धा नेकव्॑स्य पावेणमात्रं न कत्तव्य किन्तु स्वेषां 
पिकृपितृभ्यादकीनामपि पावेनेकोदि्टानि का्याणीत्यर्थः। न तृप्ता इति 
वाक्षयन्ञषात् । अथवा सपिण्डकश्राद्धविषयो निषेधः। 

अयनद्धितये श्राद्धं विघुवद्धितये तथा 
युगादिषु च सवासु पिण्डनिवपणाहते ॥ 

हइतिपुरस्स्याकतः । महाखयजयादयाश्राद्ध च युगादेश्राद्धाद भिन्न युगा. 

दित्वाविनाभाषन तदुपास्थतरेते कचित् । अस्तु वा भदस्तथापि- 
मधायुक्तत्रयोदशयां पिण्डनिवपणं द्विजः । 
सखन्तानो नेव कुयान्नित्यं ते कवयो दु 

इतिष्रहत्पराशरेण विशिप्यापरपक्षत्रयोदशीध्राद्धे पिण्डनिषेधा्तद्धि- 
षयः ्राखनिषेच इत्यदाषः काम्यभ्ाद्धविषयो वा । भपस्तम्बन-- 

भयोद्श्यां बहुपुत्रा बहूमित्रो दशनीयापत्यो युवमारिणस्तु भवन्ति । 
इति काम्यश्राद्ध प्रकृत्य दाषोक्तेः पुज्रवदशरृदस्यविषयो चा। 

रयाद्दयातु वच द्धन कुयात्त वुत्रषान्ृही। 

इति त भ्रति स्म्रुत्या निषेधात् । 
असन्तानस्तु यस्तस्य श्रद्धे प्रोक्ता ्रयोदश्ची। 
सम्तानयुक्ती यः कुयात्तस्य वशक्षयो भवेत् । 

हतिहेमद्रो नागरखण्डे सन्तानवतो दोषोकतेश्च । अन्न सन्तानश्ब्दः 
पुत्रपरः “न ङ्कयाप्पुजरवान्गृही"९तिस्दतेः । मत घ्रयोदशी पहारक्वमघा्. 
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दानां तन्ञ युग।दिश्रद्धभेदे तु तस्यापि। अन्यो विशेषः श्रादप्रकाशे 
द्रषएठ्यः। „ _ 

इति त्रयादशी । 

ह अथ चतुदृशी । 
मरीचिर, | 

विषस्षपद्वापदाहितिथग्ब्राह्मणघातिनम् । 
चतुद्श्यां क्रियाः कायां अन्येषां तु विगर्हिताः ॥ 
विषादि नीह्मणान्तेघांतो येषामिति विग्रहः । 

न।गरखण्ठे, 
अपमृव्युमवेद्येषां खखमरस्युरथापि वा। 
उपसगम्भूतानां च विषमुत्युमुपयुषम् । 
वष्ठिना च प्रदग्धानां जलम्स्युमुपेयुषाम् ॥ 
भ्रद्धं तेणं प्रक्षयं चतुदश्यां नराधेप |। 

म्केण्डयपुरणे- [र . 
य॒क्षानः पतर यस्य मरता; शस्रणवा हताः) 

तेन कार्यं चतुदेश्यामिति । 
युवत्वं च षोड शरावष्रादुष्वे तशद्कषपयन्त पमिति श्राद्विवेकादयः । अत्र 

सवत्र छिङ्गमचिवाक्षितमुदेश्यातेरोषणत्वात् । अत्र चापमत्युभेवेदि- 
त्यादिश्रवणाद्रेगं विन। श्तत्वं चतुदशीश्नाद्धप्रयाजक्म् । पषंच 
छृतपत्यञ्चगमनाया अपि चतुदेशीश्ाद्धं भवत्येवेति गोड।ः । अन्येतु अ. 
वधमरणं चतुदशीश्चराद्धप्रयोजकं भ्रायाऽनश्नाम्यां तु विधितोऽपि विष 
न्नानां भवत्येव । 

प्रायोऽनश्नश्चल्लािविषोद्वन्धनिनां तथा । 
हातित्रद्यपुराणाव् । तथा युद्धदतानामपि । “युद्धहतानां ्रद्धकम्मणि 

चतुरी प्रशस्त!**इति विष्णुरमरणाद्ल्याहुः । पतयच्चे का दिष्ट रूपम् । 
चतुदद्यां तु यच्छ्रृद्ध सपिण्डीकरणास्परम्। 
पएकोद्िष्टाविधानेन तत्कायं शख्घातिनः । 

इति गार्योक्तेः । अन्यात्र विस्तरः ध्ाद्धप्रकाये बेष्यः। 

इति चतुरशी । 
[94 @ क श 

अथाददिवनद्युक्टप्रतिषदि दोहेश्रकतृक मातामदश्राद्धम्। 

सद्धदे, [ क@ र श = क ऋ 

जातमात्रोऽपि दोहित्रो पिद्यमानेऽपि मातुले। 
कु यान्मातामदश्ाद्धं भ्रतिपद्ा।डेवने लिते ॥ इति । 

५८५८ , 
४ - {ज् 



१५६ वारमिश्रादयस्य समथप्रकाशे- 

शयं सक्षवव्थापनी भ्राद्येति निणयदैप-- 

प्रतिपद्यादरिवने छ्युकठे दोदित्रस्स्वक पावंणम् । 
श्राद्धं मातामहं कु्यात्सपिता सक्घवे सदा ॥ 

जातमाश्रोऽपि दोदिन्नो जीषत्यपि च मातुले । 
प्रातःसङ्कवयामेभ्ये आयस्य प्रतिपद्भषेत् ॥ 

तिव चनात् । 
भथ प्रकीणंकानरेयश्नराद्धकालाः । 

तत्र विष्णुधर्मोत्त- 
धाद्धे सङ्क्रमणं भानोः प्रशस्तं पृथिवीपते |। 
विषुवाष्टितयं तन्न अयने द्ध विशेषतः ॥ 

आवद्यकम्- 
उपष्वे चन्द्रमसा श्वेश्च त्रिष्वष्टकास्वप्ययनद्ये च । 
पानायमप्यत्र तलोक्तामेध्ं दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ॥ 
श्राद्ध छतं तन समाः सहस रस्यमेतत् पितये बद्र्ति । 

इतिविष्णुपुराणात् । क।म्यत्वम्-भादित्वसङ्क्रमणमित्यादिविष्णवा. 
कयात् । द्रव्यत्राह्मणसम्पच्युपठक्चितः कालः श्राद्धकाठः ! तथाच- 

निगमः, अपरपक्ष यदहः खम्पद्यतामावास्यायातु विश्चषेणाचकराती 
यतियिद्रग्यत्राह्यणल्तम्पत्सु चिकीषेदिति। 

बद्धिखलकरमद्रगयत्राह्मणसरस्पस्यादिनिमित्तविदित।नां नेमित्तिकव्वे. 
न।षश्यकत्वम् | 
हारतवचानादपि, 

तीथं द्भ्योपपत्तो च न कालम्रवघारयेत् । 
पानं चत्राह्मण प्राप्य सद्यः द्धं विधीयते॥ 

सद्य इति आवडईयकम् । 
यमः 

^ 

राहृदशनदत्तं च ्ाद्मानन्त्यमुच्यते । 
विष्ण॒ः-- 

रादुदशनदत्त हि धाद्धमाचन्द्रतारकम् । 
गुणवत्सककामीयं पित्रणामुपतिष्ठति ॥ 

सवे रमीयं-सर्वेक्रामर्वि{दितम् ॥ 

लिङ्गपुराणे- 
खवेस्वेनापि कत्तव्य श्रद्ध वे राहुदरने । 

॥ सवस्वेनापीत्यनेनावदयकत्वम् । धद्धेच्छोपरक्षितश्च कालः श्चा 
कारः; । 
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मकेण्डेयपुरणे-~ , 

विश्चिष्टब्राह्मणप्रा्तो सु्यन्दुप्रहणेऽयने । 
विषु सति खङ्क्रान्त्यां म्यत्तीपाते च पुत्रकाः ॥ 
श्राद्धादद्ग्यसम्पत्तो तथा दुःस्वप्नदश्चने । 
जन्मक्षप्रहषाडासखु भाश्च कुवीत चच्छया ॥ 

खशाष्दो भिन्नक्रम! । इच्छया चेस्यर्थः । आवदयक्रत्वमिच्छायां ने. 
मित्त विधानाव् । 
ब्ह्मपुराग--- 

पोणेमासीचु यच्छ्राद्धं कन्तस्यमृक्चगोचरे । 
माल्नश्चत्रसयोगे । 
भाद्रपदपोणसास्यां वन्ञेषा ब्रह्मपुराग-- 

नान्दीमुखानां प्रत्यब्दं कन्याराशशिगते रवो । 
पोणमास्यां तु कत्तेव्यं बराहवचनं यथा ॥ 
ये स्थुः पितामदादुद्धु ते तु नाम्दीमुखाखयः। 
प्रसन्नसुखसज्ञास्तु मङ्गटायतनास्तु ते ॥ 

पितामहातचपितुःपितामदादित्यथः। 

^. [४ (4 क [७ [य 

आषाद्यामथ कसिकयां माघ्यां चीन् पञ्च व। द्विजान् । 
तपयेत्पितृ पृञ्चे तु तदस्याक्षयमुस्यते ॥ 

मर्स्यपुरग-- 

वेश्ाख्यामुपरागे च तथा षत्स ! महालये । 
पषु वचनेषु पोणमासरीविचिषाणां प्रहणमावदयकत्वाथेमतिश- 

याथवा। 
विष्णुधर्मोत्तरे-- 

आदिवनस्यापरे पक्षि प्रथमे कात्तिकस्य च । 
यस्तु श्राद्धं सद। कुयार्सोऽदवमेधफर लभेत् ॥ 
निद्धां स्यजति स्वात्मा तस्मिन्काले जनादेनः। 
तत्र भ्राद्धमथानन्तं नाज कास्या विचारणा ॥ 

द बलः 

अयुग्मास्तिथयः सवा युग्माभ्यः प्रतिपूजिताः। 
कालतः पूजितो मासो माधप्रोघ्ठपदावुमो ॥ 
पक्षयोः श्ुक्कपक्षश्च बहुः श्रद्ध पूजितः : । 
उक्ता तिथिपरीक्चेय न नक्षत्रेषु भ्रचक्ष्यते ॥ ¦ 6 

' + क 
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१७८ #रमिन्नादयस्य समयप्रकाश्चे- 

उत्तरा; ्रवणास्तिष्यो स्रगक्ञीषे प्रजापति; । 
हस्तः शातामिषक् स्वातिश्चिन्ना पिञ्यमथादिवनम् ॥ 
नक्चत्राणि प्रशस्तानि सदैवेतानि पेतके । 
अपराणि च नक्षत्राण्युच्यन्ते कारणेः काचित् ॥ 
यस्मिन् गुणात विप्र पात्रभूतमथाप्ुयात् । 
भाद्धस्य पूजितः कालो भवेत एव वा पुनः ॥ 

कारणेः=माघपञ्चदशीयोगादिभिः । 

अथ क्ाम्यश्रद्धकखः ॥ 

तत्र कत्यायनः-अथ काम्यानि भवन्ति खियोऽग्रतिरूपाः प्रतिपदि, 
द्वितीयायां स्रीजन्म, यहवास्तृतीयायां, चतुथ्या श्चुद्रपशवः, पुत्राः प- 
आस्यां, षष्ठयां ्ूतद्धिः, कृषिः सप्तम्याम् , अष्टम्यां वाणिज्यम्, पकशफ 
नवम्यां, गावो दशम्यां, परिचारका एकादरयां, द्वादश्यां धनधन्ये कुष्य 
म्, ज्ञातिश्रष्ठध जयोददयां युवानस्तस्मिन्प्रियन्ते शसख्रहतस्य चतुद्ः 
इयाममावास्यायां सेम । 
मनुः-( अ० ३ इलो २७७ } 

युश्चु कुवन् दिनर्षषु सवोौन्कामान्समरनुते। 
अयुश्चु तु पित॒नचन्प्रजां प्राप्नाति पुष्कलाम् । 

याज्ञवर्क्यः--( अ० १श्ना० प्र २६५-२६८ ) 

स्वगे ह्यपत्यमोजश्च शय्यं क्षत्र बट तथा। 
पुत्रान्त्रेष्टयं ससोभाग्यं सम्रुद्धं मुख्यतां सखतान्॥ 
प्रवृत्तचक्रतां चेव वांणिज्यगप्रभ्तास्तथा । 
अरोगित्व यशो घीतश्चोकतां परमां गतिम् ॥ 
विद्यां धनं {भिषकासेद्ध कुप्यं गा अप्यजाविक्षम् । 
अदवानायुश्च विधिवद्यः धाद्धं सम्प्रदास्यति ॥ 
ऊत्तिकादिमरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान् । 
आस्तिकः भदहधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥ 

परयृत्तचक्रता=सवेन्नाप्रतिहताक्ञारालिता । 
विष्णुः--सततमादिस्याह्ि श्राद्धं कुवेन्नारोग्यमाप्नोति, सौभाग्यं चा. 

द्रे, समरविजयं कौज, सवान्कामान्बोधे, विधयामभीष्ठं जेषे, धनं चोक्त, 
जीवित शनेदचरे । 

इति काम्यश्रादकाखाः; । 



@= € युगादिकारनेणथः १५७९. 

^ भथ युगादथः । 
विष्णुपुराणे- 

वैशाखमासस्य सिततृतीया नवम्यसो कार्तिकशुङ्कपस्च । 
नमस्यमाखस्य तभिस्रपक्च चयोदश्ची पञ्चदशी च माच॥ 
पता युगाद्याः कथिताः पुराणेरनन्तपुण्यास्तिथयश्चतस्नः । 
पानीयमप्यत्र तिो्वमिश्न दद्यात् पितृभ्यः प्रयतो भयुष्यः॥ 
श्राद्धं छृतं तेन समा; सहसरं रहस्यमेतन्मुनयो षदन्ति । 

न।गरखण्ड-~ 

अधुना णु राजन्द्र ! युगाद्याः पितृवद्छभाः। 
यासां सङ्कीत्तेननेव क्षीयते पापसञ्चयः ॥ 
नवमी कात्िके शुक्ला तृतीया माधवे सिता । 
अमावास्या तपस्ये च नभस्ये च जयोदश्ली॥ 
्ताकृतकटाना तु द्ापरस्वादयः स्मरताः 
स्ननि दनि जपे होमे बिश्चेषात्पिकतपेणे ॥ 
छृतस्याश्चयकारेण्यः सुरतस्य प्रहाफटखाः;। इति । 
तपस्येनमाघ इयथः । 

मस्स्यपुरण- 
शास्रस्य तृताया या नवमी कान्िक्षस्यत्। 

पञ्चदद्यपि माघस्य नभस्ये तु जयोदश्ी ॥ 
यु गादयः स्म्रता ह्येता दत्तस्याक्षयकारकाः । इति । 
अन्न नक्चत्रविशेषाल्प्राश्चस्त्यविश्चेषमाह- 

ठृतीया रोहिणीयुकता वेश्चालस्य लिता शुमा । 
मघाभिः; सहिता यातु नमस्य तु त्रयोदश्ची॥ 
युगादयः स्ता देता दत्तस्याक्षयकारकाः । इति । 

ब्रक्मपुराणे-- 

वेशाखश्युक्ट पक्षस्य तृतीयायां छृतं युगम् । 
इत्याद॒पक्रम्य-- 

पतादचतस्रस्तिथयो युगाद्या दच्च कुरु चाक्षयमास विन्धाव् । 
युगे युगे वर्षश्चतेन यच्च युगादिकारे दिवसेन तद्मषेत् ॥ इति । 

मविष्वे-- 
वैशाखस्य तृतीया या समा कृतयुगेन तु । 
नवमी कार्तिके यातु त्रतायुगसमातुसा॥ 
माघे पञ्चदशी राजन् | कलटिकारुस्मातुसरा। 
पताश्चतसरो राजेन्द्र ! युगानां भ्रमवाः न्युभाः ॥ 



१८० कीरमिन्रोदयस्य सम्रयप्रकाक्े- 

युगादयस्तु फथ्यन्ते तेनेताः पृषसूरिमिः.। 
उपवास्स्ततो दान भाद्धं होमो जपस्तथा ॥ 
तवा तु क्रियते किञ्चित्लवे कारिगुणं भवेत् । इति । 

कृतयुगेन समेति सम्पूणङृतयुगधरमप्रा्तिरस्यामेकस्यां तिथौ भवः 
त्तीदयाह देमादिः। अथेवादमाज्रमित्यन्य । 
प्रभाश्खण्ड- ॥ 1 

यद्! चन्द्रश्च सूयश्च थद् तिष्यब्हस्पती। 
पकरान्नो खमेष्यसित प्रवेक्ष्यति तदा रतम् ॥ इति । 
अनच्र च पोणमासती तु माघस्येति भविष्यवचनात् , 
माघे च पौणमास्यां तु घोरं कलियुग तथा। 

इति ब्रह्मवेवत्ततत् “अमावास्या च तपस्त" इति नागरखण्डत् "माघे च. 
गद्रक्षयेऽटनि'" न्व तु माघमासस्य” इतितव्रदयपुराणदिवचनात् माघमा 
वास्यापोणमास्योयुगमेदेन व्यवस्थेति ज्ञेयम् । अत्र च- 

भाद्धं रतं तेन समाः सहसरं रहस्यमेतम्भुनयो वदम्ति । 
इति विष्णुपुराणात् पितृकम्मेप्राघान्बात 

आन्दिके पितृकार्ये च मासश्चन्द्रमसः स्म्रतः। 
इति स्मरतस्तस्य च श्ुक्टङृष्णादिमदेन उमभमयथोपपत्तेः। 
माघा्लित पञचदश्ती ककाचिदुपेति योगं यदि वारुणन । 
ऋक्षेण कालः ख परः पितणां न द्यस्पपुण्येचंप | कम्यतेऽसो 

इतिमकरदित्ये तद्क्लम्भवात् कूम्भादिष्ये च सम्भवात् अस्मि. 
भ्पक्षे च पूणमामावास्ययोरपि युगारित्वसम्भवात् चान्द्रमासयुगा- 
दयो ग्राह्या शति पूवेपक्षमुपन्यस्य- 

दश्षदरासखु नोत्कषः चतुष्वपि युगादिषु । 
उपाकम्म मदाषष्ठथां द्यतदुक्तं बूषादितः ॥ 

इति ऋष्वररन्नवचनात्सोरमासगता पव ब्राह्या इति हेमादिः । पएतास्तु 
पितृकम्मखु अपराज्ञव्यापिभ्यो ब्राह्या दैविके पृ्वाह्नभ्य। पिन्यः । 

कृष्णपक्षे तिथिग्रोद्या यस्यामस्तं गतो रविः। 
व्युकटपक्षे तिथिग्राह्या यस्यामभ्युदिता रविः ॥ 
इतिस्म्युतेः। श्ुक्लरृष्णमेदेन व्यवस्थेत्यम्ये । अत एव- 

नारदीयभविष्यत्तरयोः, 

ढे शुके दे तथा हष्णे युणाधाः कवयो विदुः । 
श्यक्टे पवौहिके अष्ट रुष्णे चेवापराह्के ॥ इति । 

इति युगादयः । 



५७ युगान्त-मन्वन्तरादिकालनिणयः। १८१ 

भथ युगान्ताः । 
भादित्यपुराणे-- 

दिनक्षं रेवती यत्र गमनं चेव राशिषु । 
युगान्तदिषसं तत्र तश्र दानमनन्तकम् ॥ 

राशिषु गमनं खङ्क्रान्तिरित्यथेः। 
ग्रहण विघुवे चेव सोम्ये वा मिहिरो यदि। 
सप्तमी श्ुक्टङृष्णा धा युगान्तदिवसर चिदुः॥ ६ति। 

सोम्य उदगयने यदि छ्युकला ष्णा वा सप्तमी व्रहणविषुवोत्तरा. 
यणोपेता सूय्यवारोपेता तदा युगान्तदिवक्त श्व्य्थः। 

ब्रह्मपुराणे विक्ञेषः-- 
सस्यस्य सिहखङ्करान्त्यामन्तः ईतयुगस्य तु । 
अथ वृददिचकसङ्क्रान्त्यामन्तख्ेतायुगस्य तु । 
श्ेयस्तु ब्रषसङ्क्रान्त्यां दापरान्तस्तु सङ्ख्यया । 
तथाच कुम्भसङ्क्रान्त्यामन्तः कलियुस्य तु ॥ 

पदूमपुरणे-- _ ह वि 
युगादिषु युगन्तेघु श्नानदामजपादेकम् । 
यत्किञ्चित् क्रियते तस्य युगान्तफमुच्यते ॥ 

ब्रह्मपुरागेऽपि-- 

युगादिषु युगान्तेषु भ्राद्धमक्षयम्ुख्यते । इति । 
इति यु गान्ताः । 

1 अथ मन्वन्तरादयः । 
मल्स्ये-- 

अदवयुक्श्युक्टनधमी द्वादश्ची काच्तिके तथा । 
तृतीया चव माघस्व तथा माद्रपदस्य च॥ 
फट्गुनस्याप्यमावास्या पोषस्येकादश्ची तथा । 
साषादस्यापि दश्षमी तथा माघस्य सप्तमी ॥ 
वणे चाष्टमी ष्णा तथाषादे च पूर्णिमा । 
कात्तिकी फाल्गुनी चेत्र ज्येष्ठा पञ्चदश्ची सिता । 
मन्वन्तरादयस्स्वेता दष्तस्याक्षयक्षारकाः । 
सासु तोमपि स्नात्वा विरद भेविमिध्चितम् ॥ 
पिनृददि्य यो दधार्स गति परमां लमेव् । 
स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपेणम् ॥ 
तवेमेवाक्षय विद्यात् इत मन्वन्तरादिषु । 
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१८२ दारमिज्ादयस्य संनयप्रकान्- 

अमावास्यातिसिकाः स्वाः श्युकषछा प्राह्याः | आसां च तोयमपि 
इव्यपिशम्बान्निष्यत्वम् । शूलपागिस्स्वेतस्य निमुंखत्वात्कम्यत्वमेवेत्या- 
हू । देमद्रो पुराणन्तर- 

आदिवने दश्वामी शक्रा श्रावणी काक्षी तथा । 
मन्वन्तरादयो द्येता दत्तस्याक्षयकारकाः ॥ इति । 

दति मन्वन्तरादयः । 

अथ कटदपादय$। 

नागरखण्डे-- ू ॥ 
अथ कटपादयो राजन् ! कथ्यन्ते तिथयः श्युमाः। 
यासु द्धे कते तृसिः पितृणामक्षया मवेत् ॥ 
चैश्रद्युकरप्रतिपदि इवेतकदपः पुराभवत् । 
तस्य श्ुक्लत्रयोददयामुदानः समज्ञ(यत । 

कर्पस्त् नारालहाख्यः कृष्णायां प्रतिपद्यभूत् ॥ 
अथ ईष्णत्रयोद्दयां गोराकदपोऽप्यकस्पत । 
वेश्चाखरस्य तृतीयायां शङ्कायां नीरुरोदितः ॥ 
चतुदेदयां त॒ शङ्कया प्रवृत्ता गरुडाभिधः । 

खमानस्तु दितीयायां रष्णायामुदपद्यत ॥ 
मादेदवर चतुदेद्यां छष्णपक्ष समागमत् । 
ज्येष्ठश्युङ्ककतीयायां वामदेवस्य सम्भवः ॥ 
पौर्णमास्यां तु तस्येव कोर्मः भरवचते दप! । 
छृष्णपक्षे तृतीयायामाय्चेयः समजायत ॥ 
पितृकद्पस्त्वमावास्यां तस्येवाभित्य पप्रये। 
शचौ शुङ्ग चतुथ्या तु कल्पो राथन्तरोऽमवत् ॥ 
तस्यां तस्यव ृष्णायां सोमकल्पः समापतत् । 
श्रावण श्रुङ्कपञ्चम्यां रोरथः समवत्तत ॥ 
तस्यैव छष्णपञ्चम्यां मानवः समपद्यत । 
वरौ भरोष्ठपदे दयु प्राप्य प्राणामिधोऽभवत् ॥ 
सितेतरायां षष्ठ्या तु तस्यासो्पुष्कराहयः। 
बृहत्कदपस्तु स्तस्या नमसः प्रत्यपद्यत ॥ 
षष्ठयां प्रोष्ठपदेऽषटम्यां श्ु्खायामादईवनस्य तु । 
छृष्णायामापि वेक्ुण्डः प्रविवेश बिक्ांपते | ॥ 
काल्तिकस्य सिताच्ठस्यां कर्पः कन्द पखंज्कः। 
भलितायां पुनयेह्ठ टक्ष्मीकद्पस्म कर्पना ॥ 



कञ्प-व्यतीपालकारुनिगयः । १८३ 

मागश्चुङ्कनत्रम्यां च करपः सद्योऽन्वपद्यत । 
असितायां च सावित्रीकल्पः प्रारम्मममभ्यगात् ॥ 
पुष्य दशाम्यां श्ुङ्खायामीशानः प्रादुरास) 
असितायामधोर्स्य कल्पस्योपक्रमोऽमवत् ॥ 
फकाद्दयां तु शङ्कायां माघे ग्यानः प्रजम्मिषाम् । 
तस्यामेव तमिस्रायां वराहः प्राप भूपते ! ॥ 
सारस्वतस्तु दछाददया श्युङ्कायां कास्गुनस्य तु । 
ृष्णायामापे वैराजो विरराज महामते ! ॥ 
इति धिश्दमी कलट्पास्तिथयः परमेष्ठिनः । 
आरम्भतिथयस्तेषामुक्ताः पण्यतमा सया ॥ 
तासु धादे कते पुण्यमाकदपस्थाये कर्पते । 

म्स्यपुरणे तु अन्यारस्तथयः कद्पादित्वनाकाः। 
यथा, 

ब्रह्मणो हि दिनादिर्यः कल्पस्यादिः प्रकीसितः। 
वेश्राखस्य तृतीयायां कृष्णायां काद्गुनस्य च ॥ 
पञ्चमी चे्रमासस्य तस्येवान्त्या तथापरा । 
श्युङ्का अयोदक्ी माच कार्तिकस्य तु सप्तमौ ॥ 
नवमी मागश्चीषस्य सततेवेताः स्मराम्यहम् । 
कट्पानामादयो दयता दच्स्याक्षयकारकाः ॥ 

तस्थेवान्येति । तस्य चेत्रस्य अन्त्या अमावास्येव्यथेः । वैशाखफाग्गु. 
नयोः कृष्णतुर्ताया चेजपञ्चमीं तदमावास्येति चतस्रः ष्णाः । माघ 
जयोडश्लीकात्तिकद्रामी मागंश्ीषनवमीति तिखः शुङ्गाः । एवं खक । 
सतैव स्मरामीत्युक्तेनान्यस्प्नतकदपादिपरिसङ््था । प्राश्स्त्यचोत. 
नाथो वा पवश्चन्दः । 

हति कल्पादयः । 

अथ व्यतीपातः। 

वाराहपुरागे-- 
।, 4 [ [ ५ । च् 

दश्च तचातगुणं दान तच्छतश्नं दिनक्षये । 
छतघ् तज्ञ सङकान्स्यां रात्रं विषुवे ततः॥ 
युगादौ तच्छतगुणमयने तच्छतादहतम् ! 
सोमग्रहे तच्छत्रं तश्छतच्चं रविग्रह ॥ 
असद् ख्बेयं त्यतापाते दानं वेदविदो विदुः 



१८४ यीरमिशओदयस्य समयप्रकाले- 

प्नं=गुणितम् । विष्कुम्भादियोगेषु ससदशो योगो भ्यर्तापात इति । 
अस्य घरिकासु विक्ञषा ज्येोर्तिःशल्ल-- 

बिशतिद्धिथुतोत्प्तो भ्रमण खकाविशतिः । 
तपने दश्चनाञ्यस्लु पतने सक्तनाडकाः ॥ 

उर्पस्याक््यो भागाः । द्वियुता विरतिः द्ाविश्चतिरिस्यथः। तश्र 
फुट लरसिंहपुराण- 

फर खक्षघ्चमुस्पत्ता भ्रमण कोेरुच्यते । 
सपने वश्कोख्यस्तु पतन दत्तमक्षयम् ॥ 

हेमदी याज्ञववत्क्यः- 
उष्पन्तो छश्च गुण कोरगुण चरमणनाडकायां तु। 
अवुद गुणत पतने जपदानादक्षय पतिते ॥ 

बृद्मनना अन्यथाक्तम्-- 
श्रवणादिवधानिष्ादा मागदेवतमस्तके , 
यदयमा रविचारेण ध्यतपि(तः सर उसख्यते ॥ 

नागदैवतम्-अश्लेषा । मस्तकम्-आदिचरणः। पतन्न्षज्नाम्यतमनक्षश्रप्र. 
धमचरणयुक्ता अमावास्या रविवारवती ग्यर्तपात इति । काचिसु म- 
स्वक स॒गश्तिर हस्यादुः । सुय्या चन्द्रमसोः क्रान्तिसाम्यं उ्योतिःलाल्नगम्यं 
घ्यतीपात इति कल्पतरः । 
मृगुः-- 

क्राम्तिसाम्यसमयः समीरितः सूय्यपवसहशो मुनीश्वरः 
तत्र दन्तष्ुतज्ापपृजनं कोटिकाोरेगुणमाह भागवः ॥ शति । 

हेमाद्रो स्मत्यन्तरे- 
पञ्चाननस्थो गुसमूपिषुत्रो मेषे रविः स्याद्यदि शुक्लपक्षे । 
पा्चाभिधाना करमेण युक्ता तिथिष्यतीपात इताह योगः ॥ 

असिमन् हि गोभरामे्देरण्यवाससां दानेन सवे च विहाय पापम्। 
सुरस्वमिन्द्रस्वमनापमरयत्व मस्या घेपत्वं रभते मनुष्यः ॥ 
पश्चाननस्थो-खिदस्थो । पाशामेधाना-दादश्शीति हेमाद्रिः । करमेण 

दश्तेमेति । ॥ि 
अथ वेधृतिः। 

विष्णुः, ॐ क अ = 
वेतो च व्यतीपाते वत्तमक्चयशृद्धवेत् । 

भारद्राजोऽपि- 
व्यतीपाते वेतां च दत्तस्यान्तोा न विदयते । 

वेधुतिश्च व्यतीपातवत्करान्तिखाम्यामिति केचित । योगविशेष इत्यन्ये । 
इति वेधृतिः। 



नवान्नभ्राद्धक्षारखनि्णयः। १८५ 

भथावमदिनम् । 

सश्र भाद्धकाटं प्रक्रम्य वशिष्टः- 

पएकस्मिन्सावसनेरदह्धि तिथीनां त्रितयं यदा। 
तदा दिनक्षयः भो्तस्तत्र सादस्िक फलम्॥ 

॥ श भय नवान्नन्रद्धशलः । 
विष्णुधर्मोत्तरे--~- 

मीदिपाके ख कत्तव्य यवपाक तथेवच । 
(न तो वाद्यो महाराज ! तिना श्राद्धं कथचन ॥ 

नेदिः=शारत्पक्रधान्य ष्िकादि । अत पव- 
साहयः शाख्यो सुदूगा गोधुमाः सषपा्तिलाः । 
यवाञ्चोषधयः सन्त विपदो इनन्ति धाविताः ॥ 

इति परिपिषट हैमन्तिक धान्यादिभ्यस्तस्य प्रथगुपादान छतम् । 
द्व च दुक्टपक्च काय्यम् । तथा च-- 

ब्रह्मपुराण, _ । ॥ 
द्युकखुपक्च नव धान्यं पक्व ज्ञात्वा सुश्लोमनम् । 
गच्छेत् क्षन्न विधानेन गोतवाद्यपुरःसरम् ॥ 

हस्युक्रम्य- 
तन देवान् पित्रेव तपयेदच्येत्तथा । 
कृष्णपक्षनिषेधः कामधनो- 
कृष्णपक्ष नवक्न तु न कुःयान्मानवो यतः। 
पितरस्त न गह्णन्तिदाता च नरकः बजत्॥ 

ज्योतिषे-- . ९७ = क्वि क ॥ क क क 

नन्दायां भागंवदिने च्रयोदृद्यां त्रिजन्मनि। 
नवश्राद्धं न इत पुत्रदारधनश्षयात् ॥ 

त्रिजन्मानसञ्जन्मातथा जन्म्नक्चत्र जस्पचल्दे वात कामक्पाय। अवर तु 

त्रिजन्मनि प्रथमदरमेकानविशातनक्षत्रषु । 
तथ! दोपिकायामपि- 

त्रपादर्यी जन्मदिन च नन्दां जन्मक्चतारां सितवासर च। 
त्यक्त्वा हरीज्येन्दुकरान्त्यमेश्रधुवेषु च अदविधानसिष्टम् ॥ 

दरि४=श्रवणः । इज्यःनपुष्यः। इन्दुसरगश्िराः । करोह स्तः । अन्त्यो 
रेवती । मेत्रमनुराधा । धवमुत्तराश्रयरोहिण्यः। म्राह्छाते थिनक्षश्राण्यपि 

(१) वाद्यो याप्याविल्य्थः । 
त्री° स० २४ 



१८६ वीर मिच्चोदयस्य समयव्रकाशो- 

जयोतिष पव-- । 

हस्तस्वातिपुनर्वघ् सुगरिरपुष्यानुरधा तथा 

मूखायां श्रवणे च रेवतिघने चिनत्रानटे धारणे । 

व्राह्ये शक्रविश्षाखयोश्च तुरगे सौभ्येन्वु जीवादिक 
चन्द्रे रोभमनतारक च दयुमद द्धं नवान्ने कतम् ॥ 

अस्य च गोणकाल उक्तः स्मरतो- 

इयामाके तौदहिभिश्चेव यवेश्च(न्यान्यकार्तः 

प्राग्यष्टुं युञ्यतडवदय न ह्यत्राग्रयणात्ययः ॥ 

र्यामाकेरिलतद्वानप्रस्थपरम् '"गरहमधा द यवाभ्याररद्सन्तयाः 

यज्ञत इयामाष्धेवनौ वषोसुति श्रुतिरिति कामङ्पीये 

इति नवान्नकाटः । 

भथ नवादकादिश्रद्धकालः । 

नवोष्षके नवान्न च गरहप्रच्छादन तथा| 
पितरः स्पुहन्त्यन्नमष्टकासु मघासु च॥ 
तस्म!दचात्छदाद्क्तो विद्धत्खु बाह्येषु च । 

नवोद्के-वर्षापक्रम । आद्रा स्थरवाविति यावत् । गृदप्रच्छादनननवगृहः 
करण । व 

इति नवेदकनवगृहकरणधाद्धकालः । 

अथ क्षयादईकाटनिणयः । 
तश्र बर्मपुरण- 

प्रतिसखवत्घषर काय मावा्पत्ोख्तादहदाने । 

पितृष्यस्याप्यपुत्रस्य भ्रात॒ज्यश्रस्य चव दहि। 
यन्न मान्रादिसम्प्रदानकश्राद्धकाक्षेधो प्रतिसखम्बान्धपुत्रदिरथात्कन्तः 

त्वलाभो ऽष्यषघसेयः । च।तुरित्वजापि मध्यपारतत्वादपुश्चस्येति पद् 

सम्बध्यते । ज्येशठस्येत्यनेनापु्रस्यापि कनिष्ठस्य खातुनावदयक 
श्राद्धमिति गम्यते न पुनः सवथा निषधघः। 

न पुचस्य पितता कुयान्नाजुजस्य तथाग्रजः। 
अपि स्नेहेन कुयातां सपिण्डीकरण विना ॥ 

इति देमाद्रिभृतवचनेकवाक्यत्वात् । अच्र मतादशब्देन मरणाधिकरण- 
कत्तिथिसजातीया तिथिपिच॑श्िता । संवत्सरान्ततिथो खतिखम्ब, 
न्धाभावात् । सजातीयत्वं च तिथेने प्रतिपदारित्वमात्रेण किन्तु तन्मा- 
सपक्षसजातीयमासपक्चगतत्वन च 



व्वथायदकालनिणयः । १८७ 

मास्पक्षतिथिस्पृष्टे यो यर्म परियतऽहनि । 
प्रत्यक्ष तु तथाभूत क्षयाद् तस्यतं विदुः ॥ 

इति व्याखवचनात् । अत्रच अदः्पदम् महोरात्रपरष्। अत्रच 
मरतेऽहनि पितुयस्तु न कुयात् श्राद्धमादरात् । 
मातुश्च खगशादुक | वत्सरान्ते मुताहनि ॥ 

दति भविष्यपुरणे वत्लरान्तग्रहर्णान्न मरणाघेकरणकतिथे श्रद्धाषि. 
करणत्व किन्तु वत्सरान्ततिधथिसजार्तीयत्वनिरूपकतवमेव । सेन यच्छे. 
न ।ेदु च्यते प्रतिसवत्सरमिव्यावेशेषश्रवणाद्वषे भवं वारकिकाभतिन्यु 
त्पन्नखमाख्यावलाश्च मरणाधिकरणकतिथेरपि श्राद्धाधिकरणत्वम् 
अतश्च सांवत्सरिकं मरणाप्वेकरणतिथावयि प्रा्षम् । “ाद्यमेकादशे- 
हनि" द तिवचनदेकाद् शादे कत्तेव्यमिति, ताक्निरस्तं वेदितव्यम् 
उक्तवाक्ये वत्सल रान्तग्रहणेन मरणातिथों श्राद्धप्राप्तेरभावात् । "'भाधने- 
काद् रोऽहनि"' इतिवचनं तु माल्तिकविषयम् । तस्य हि- 

मृतेऽहनि तु कत्तव्य प्रतिमासर तु वत्सरम् । 
इतिच चनात्तत्तन्माखाद्यभूतायां स्रतति थाव करतेष्यस्वात्। सवाम. 

शर्णाधिकरणकातेथावपि प्राप्तस्य युक्तम्'अयमक।दशेऽद नि ''हतयनेनो- 
त्कषेविधानम् । अत पव तत्रैव मासे मव मासिकमिलयेव खमास्धाभ्युत्प 
त्तिः । सांवत्सरिक तु उक्तवाक्ये वत्सरान्तग्रहणाद्वषान्ते मवं वार्षिक. 
मित्येव समाख्या्युर्पत्तिः । अन्न च “वरसरान्ते सताहनित्यत्र स. 
वत्सरान्ते जाते सताहनीव्यथं बोध्यः । तथाहि । सनत्रहि न संवत्सर. 
स्य ब्रहणं तिथिददधिह.साभ्यां ग्रूताहकारत्वानुपपत्तः । किन्तु चन्द्र 

स्य । अत पव- 
आन्दिके पितृकार्यं च मासश्चन्द्रमखः स्यतः। 

इतिव्यासव चनम् । अतश्च चान्द्रसंवत्सरस्य पूवेतिथ्यन्तस्वेन दि 
तायवत्लसाधभूताया स्ततिथः पूचवत्सरान्तस्वामाचान्न वत्सरान्ते 
म्ुताहनीतिसामानाधि करण्यं किन्तु वःसरान्ते जते म्रृतादनीव्येव ष 
खना्थैः । तेन दवितीयवत्छराद्य्रततिथो श्राद्ध का्यैमर इति दाक्षिणादय. 
सम्मता$थः। 

शूल्पाणिक्षतु मासे भवं वष भवमिव्येव खमाख्याभ्युरपात्त, 
न चेषं स्वाध्ग्तातिथो मा्िकसां बत्सरेकादिकरणापात्तिः । मतति- 
थेखेतातिथ यावच्चान्द्रर्ष माससलरस्लरदेर्विदश्षितत्वात् । मूततिथे 
रिति अवधो पञ्चमी दशोदशश्चाग्द्र इतिवत् । अतश्च अन्त्यमूतातिये. 



१८८ यीरमिन्रोदयस्य सभयभधरकाक- 

रेष पृषमासवषंशाष्दाथस्वं नोत्तरमासवषशान्दाथेत्ड पूषेभ्रततिथेः। तेन 
प्रथमवबान्तगंतासु दितीयादिमतितििषु प्रथमादमा्षिकानि प्रथ 

मसं वर्सरान्ते च प्रयमवार्षिकम्^आद्मकादश्चेऽदनि'श्ते तु मासिका 

द्धिश्नमेव सर्व्वैकादि प्रकृतिभूतं श्राद्धं विधत्ते न पुनराद्यमासिकस्यो- 
त्कषामत्याह । 
धनञजपञ्युपतिदलायुचमानुपाध्यायजौमूतवादहनधवलेश्वरादयस्तु- 

यस्मिन्राशिगते भानो विपत्ति यान्ति मानवाः। 
तेषां तत्नैव द्या स्यातिपिण्डदानोदकाक्रिया ॥ 

इतिवचनात्सांवत्सारकस्य सोरमासन कत्तभ्यता ।- न चद् मल. 
मास्म्रृतान्किकपर सङ्कोच मानाभावात् । नच हासक्रश्ात्तिथिलोपे 
भ्राद्धखोपापत्तः। 

श्राद्धिऽ्न समुत्पन्न तिथिरोप च वा पुनः 
पकादद्यां प्रकर्वीति छष्णपक्षे वक्षतः ॥ 

इतिच चननेकादद्यां तत्सम्मवात । यत्त॒ चान्द्रमासप्रातप।दक 
वचने आन्द्किप्नहणं तत् प्रत्यब्दरक्रियम।णदुगोरलवादिपरसमिद्याहुः । 
अन्न च- 

यां तिथि समनुप्राप्य उद्यं याति भास्करः। 
सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाभ्यनकम्मेसु ॥ 
यां तिथि समनुप्राप्य अस्त याति दिषाक्रः। 
खा तिथिः सकल। ज्ञेया दानाध्ययनकम्मेसु ॥ 

इतिदेवलादिषचनाद्यथा कम्मकषेष्वविद्यमानाया अपि तिथेः सम्पू 
णध्वकस्पनया ग्रहणं न तथा मरणाधिकरणादारात्र तिमुहूसांङिरूपेण 
उद्यास्तमयक्त्तिन्यास्तिथम्मरणसम्बान्धतया प्रहणम , किन्तु- 

पारणे मरणे बरृणां तिथिस्तात्कालिकी स्ता ) 

दति वरिष्टवचनेन मरणकालिक्षयां पएवति । 

अथ क्षमादहादश्चाने सावत्सरिककालनिणयः । 

तश्र यस्य मरणतिथिमरणपक्चश्च न ज्ञायते तम्मासस्तु शयते, 
तस्य सांवत्सरिकः तन्मास्षगतामावास्यायां कत्तेव्यम् । तथाच- 
घरहस्पतिः, 

स् र @ 9 ९५५. @ चे, [ ७० 

न श्यते स॒ताहश्चेसप्रमीते प्राषिते सति । 
माखश्धेत्प्रतिविश्चातस्तदशच स्यान्म्रुताहनि ॥ 

खुताहनि यद्विदित तदितिश्चषः । अप्र च यद्यपि म्ताष्स्येषा्ा- 



क्षयाहाज्ञाने सांवत्सरिकिकाटनिणेयः। ९१८९ 

नसुक्त तथापि पश्चश्ाने वक्ष्यम्राणरील्या तरयागस्थाुत्चितस्वात् शङ्खः 
पश्चगतेकादद्यामेव सांवर्तरिकश्चा प्राप्तः पक्षाशनेऽप्येतस्य निणी. 
धकत्वादत्र सतादग्रहणं पक्षस्याग्युपरक्षणाथेम् । प्रोषित इति श्तति. 
ध्यन्नानकारणोपलक्षणम् । अत पव- 

भविष्यपुराणे, 

प्रवासमन्तरेणापि स्यातां तौ विस्प्रतौ यदा । श््यादि। 
अन्न च सामान्यचचनात्पिवृष्याकषीनामपि सतादाद्यश्चाने अयमेव 

निणय उचितत्वात् । पवञ्- 
न जानाति देन यस्तु मास धाथ नराधिप) 
स्रतयास्तु महाप्राज्ञ ! पित्रोस्तु सर कथं नरः॥ 

इति भविष्यपुराणीयग्रद्नव।क्ये पितरपदमुपलक्षणाय दषव्यम्। का 
खान्तरमाद- 
मरीचिः, 1 ८ 

श्राद्ध विष्ने क्षमुत्पन्ने अविक्षत बुताहनि। 
पकाददयां तु कन्तभ्यं ®ष्णपनक्चि विशेषतः ॥ 

अत्र विशेषत हतिश्रवणात् श्ुङ्खेकाददयामपि श्रद्ध भवतीति ग. 
म्यते । तत्र च यदि पक्षो वदितः स्यात् तदा तच्यागे कारणामावा 
खट क्कपक्षेकाद्इय। पव मुख्यत्वम् । यदि तु सन्यते तदा ष्ण. 
पक्षस्य पिद्ये प्रशस्तत्वेन विशषत श््युकत्या च ₹ष्गेकादह्येव मुख्यः 
कालः । तदमाचेतु शुङ्खेकाददगा; कालत्वामिति विवेकः । देमव्यदिषकलद्ा. 
क्षिणास्यमेयिलस्वरसोऽप्येवम् । स्मात्तंमषस्वु प्रागुद। ह तबृहष्पतिवचनोक्तामाषा- 
स्यापेक्षया हष्णेकाद दया मुख्यत्वमभिग्रेरय विशेषत इत्युक्तम् । न सैवं 
"भद्ध विषऽ्ने" “विशेषतः इत्यस्यानुपपत्तिस्तत्रामावास्याया अविहि 
तश्षात् इति बाच्यम्। 

भाद्धबेष्ने समुत्पन्न त्वन्तरा मतसूतके । 
अमावास्यां प्रकुर्वीत शुद्धे चेके मनीषिणः॥ 

इतिष्यासवचनेन तत्रामावास्याया विदहितत्वादित्याह । यदवा तु मरः 
णमासतो न क्लायते दिन तु ज्ञायते तदा-~- 
मविभ्यपुरणे, „_ नि ध 

दिनमेव तु जानाति मासिनेवतुयो नरः) 
मार्गशीषस्थ वा भाद्रे मचिड्वाथ समाचरेत् ॥ 

सुहस्पतिस्दरतावपि, 

तदा ह्याषाढके माति माधे षा तदिन भवेत् | 



१९० वारमिश्रोद् थस्य समयप्रकाश- 

अश्रापि श्ुङ्गपक्षद्धने तद्कता ताच्तथित्राह्या । नो चक्ष्णपक्षगतेव 

तस्य पिडयेऽतिप्रशस्तत्वात्। यदा तु जयाणामपि मरणसम्बन्धिमास 

पक्षतिथीन।बह्ञानं तद् यदि प्रस्थानोत्तरमेव जीवनवात्ता न क्चाता तत्र 

रस्थानतिथ्यादिस्रजातीयम।सतिथिपक्षा प्राह्याः। यथाह- 
बृहस्पतिः, 

दिनमासौ न विक्षातो मरणस्य यद् पुनः| 
प्रस्थानदिनमासौ तु ग्राहो पृवोक्तया दिश्चा॥ 

दिनमासग्रहणं पक्षस्याप्युपलश्चणं पूत्ववत् । पव्वाक्तयेत्यस्यायमथः । 
मासमान्रान्ननि भाद्रपदादिगततत्पक्षतिथ्योः, पक्षमाच्राज्ञाने तन्मासरीय 

ुष्णपक्षगततत्तिथो, तिचिमान्राश्चाने तन्मासीयद्युक्टेकाव दयां, मासप. 

क्षयोरश्लाने भाद्रपदादिमासीयकृष्णपश्चगततियो, पक्षतिथ्यारक्ञने त- 

न्मासायटृष्णेकाददयादौ, मासतिथ्यारल्नन तु भाद्राददिमासीयद्युङ्क 

कव् दयामिति । यदा तु त्रयाणामपि प्रस्थानतिथ्यःदिसलमानजातीयनां 

माक्लपक्चषतिधीनामन्चानं यस्य च प्रस्थानोत्तरं बहुकाटं जीवनवात्ता 
श्रुता पश्चास्च मरणनिश्चयश्रवणं तस्याृतप्रेतकायस्य श्रवणतिथध्या- 

दिसजातीयमासपक्षातिथयो ब्राह्माः । तथा च 
भविष्योत्तरे 

खृतवासताश्चुमे्राह्यो तो पृवोंक्तक्रमेण तु । 
पूव्वोक्तकरमेण त्वित्यस्यायमथेः। पकद्यज्ञानरतो यो निणंयःपृष्वेदृक्तः 

सोऽ्रापि द्रष्टव्य इति } अत्र च यद्नि मरणनिश्चयश्रवणं तदिनेऽपि 

कतत्रेतकायैर्व यआग्दिक्रकरणं वेदितव्यम् ।! अरृतप्रेतकाय्यंस्य तु मर 
णनिश्चयश्चवणोत्तर अतिरूतिदाहादि पूवक मो वेदे दिक निवेस्य द्विती 
यसंवत्सरे श्रवणतिथा। कायमितिविषेकः। यदातु चयाणामपि रवणः 

तिथ्याद्गेखजातीयमासलतिथिपक्षाणामनज्ञानम् अथ वा प्रेतकायंकरणनि- 
अयस्तस्याभ्दकाविषये- 
प्रभाप्खण्डम्- 

म्रतस्थाहन जानाति मासं दापि कथचन । 
तेन कायेममायां तु द्धं माघऽथ मागके । 

वाशब्दः पक्चस्याप्यनुप्रहाथेः । अत एव चामावास्यात्रहणमुपपदयते । 
अन्यथावु 

मासपक्षतिधिषस्पृष्टे यो यस्मिन घ्रियतेऽहनि। 
प्रह्यब्द तु तथाभूत क्षयाहं तस्यत विदुः॥ 

इति व्याखवचनेन पश्चस्यापि मूतादोपपादकत्षन पश्च्चाने तस्यागस्य 



सथा दाज्ञानेसांवस्सरिककालनिणय :। १९१ 

करुमश्क्यत्वात भादादिमासीयद्युकलेकादश्यमेव प्रापेरमाग्रहणाय 
पपतसतिः। अब चन त्रितयान्ञानऽपृषंकालन्तरविधिगागवात् । कन्तु 
अन्यतरान्चानेऽपि बि्ितस्य खम्मावास्यादिकारस्याथादेव उभयान्लने- 
ऽपि प्राप्तरचुवादमात्रम्। अनुवादकत्वादेव च मुख्यङृष्णकादशीरूप- 
गोण्युकटेकादशीरूपकालान्तरोपलक्चषकत्वममाश्चब्दस्य माघादङेपदस्य 
च भाद्राद्युपटक्षकत्व न कहोषाब । अत पव स्मा्तन स्वमताञुसलारेण 
पतद्चनव्याख्यानावसरे कष्णकाद दधमि पवामावस्या ब्राहयस्युक्तम् । 
कथं च नेति मरणप्रवासमरणश्चवणादेना कनापि चह्वनेस्य्थः । पव ख 
मरणखम्बन्धिमासज्ञाने च मरणमासीयगप्रवासरतिथिप्र्यष्याधपि सु 
चितं भवति । अन्न च मरणसखम्बस्धितिथ्याधज्ञाने प्रस्थानसम्बन्धिनो 
मरणश्रवणसम्बन्धिनश्च (तेथ्यादश्चाने प्रस्थानसम्बन्धितिथ्याककमेव 
ग्राह्यम् । प्रागुदाह्तशृदस्पतिव चने मरणसम्बानेधतिथ्याद्यश्चन प्रस्थान 
सम्बन्धितिथ्यादोनामेष त्राह्यत्वावगमात्। प्रस्थानस्य श्रवणापेक्षया 
प्राथम्याच्चति बहवः, वस्तुतस्तु श्रवणदिने मरणस्य परम्परया 
मताहस्म्बस्धावगनेः मुख्यतयावगतस्य सावत्सरिकतिथिसजातीयति. 
ध्यवच्छेदकसत्वङूपस्य सम्बन्धविक्ञषस्य वाधऽपि अथादवगतस्य सम्ब 
न्धस।मान्यस्य सति सम्भवे आनुबन्ध्याग्नीषोपयोः साद्यस्क प्रर्ातर- 
षपोवोापय्यंमात्रस्यव स्यागायोगात् मरणसम्बन्धितिथ्यायन्नाने श्रवण 
सन्बर्धितिथ्यादिकमेव ग्राह्यम । नं च वु्स्पतिवचनावेयोधः | मरणस्याति 
षष्ठयाः सम्बन्धमाश्नवाचित्वन अ्रवणद्ारकस्वऽ्पिन कदाच्त क्षतः 
“सप्तद शारात्निवांजपयस्य» इतिवत् । (अ०इपा० १ अधि ०९) तस्मात् 
मरणसखम्बस्धितिथ्यादयज्ान श्रवणसम्बन्धिातेथ्यादिग्रहणं तदक्चाने च 
प्रस्थानसम्बन्ितिथ्यादेग्रदण तस्याप्यज्चान प्रभमासखण्डाकक्राटग्रहणमिति. 

विवकः । यरवन्र वाचस्पातनामासस्याज्ञानन कस्य मुखाभावादप्युक्त, त 

त् कारादरदमाद्रिस्माततेमहटचायादि धुत पूर्वाक्तव्रहस्पत्या्वचनेमासान्ञाने भा 
दादे मासानां विहितत्वावुपश्ष्यम् । यस्य तु अश्ातदेरागतस्य जीवन. 
मरणान्यतरानिधारणात्पञ्चदश्वषाणे प्रतीक्ष्य पश्चाल्तिरुतिदादादयो. 
४्वेदहिकं क्रियते तस्य दाहसम्बाभ्वितिथ्याद्लजातीया मासपक्षाक्तथ- 
थयो ग्राह्याः । तथाच- 

जातकुण्यः 

1पतार प्राष्त यस्यन षाक नव चागतः । 

ऊष्पै पञ्चदशाद्रषाच्छत्वा तु प्रतिरूपकम ॥ 
कुर्यात्तस्य च संस्कार यथाोक्तदिधिना तथा| 



१९२ वीरमिश्रोद्थस्य समयप्रकको- 

तक्ानीमिष खधांणि शोषक्बाणणि सञ्जरेत् । 
तदानीभिवन्तदारनी मुतस्येख । रेषकायाणिप्राखिकान्दिक।दीनि। य. 

यस्य न श्रूयते वात्ता यावदृद्धादशवत्छरम्। 
कुशपुत्रकदषहेन तक्ष्य स्यादवधारणम् ॥ 

दाति बृहस्पातेवचनम् , 

प्रोबितस्य यद् कारो गतश्दृद्धावरा्दिक्षः। 
प्राप्ते जयोदश्चे वषे प्रेतकायाणि कारयत् ॥ 
जीवन् यदि स आगच्छत् घुतकुम्भ नियोजयेत् । 
उद्धत्य स्नापयित्वा तु जातकर्मादि कारयेत् ॥ 
छाद्शाह् व्रतचया त्रिरा्रमथवास्य तु। 
स्नात्वाद्रहेत तां भायामन्यां वा तद भाषतः ॥ 
अग्नीनाधाय ॥वाधवदुवात्यस्तोमेन वा यजघु। 
अथन्द्राग्नन पश्युना गिरि गत्वाथ तथतु॥ 
द्छीमायुष्मतीं कुयादीप्खितांश्च क्रतूस्ततः। 

इतिद्रद्मनुवचन च द्वादश्ञावषप्रतीश्चावेधायक तत् पिज्रतिर्किष 
रम् । प्रागुदाहतजातुकण्यवाकये पितसीतिविशेषोपादानत् । काचेत्त 
पञचाशद्षन्यूनवयस्कस्य पञ्चदश्वषप्रनीक्चा तदाधिकवयस्कस्य दादश 
ति भ्यवस्थामाहुः | तन्न । बाकयानारूढनयास्या निमुखत्वात् । जीवन्न 
व्यादि तु पितयथ्यपि भवत्येव । व्रतचर्यां ब्रह्मचयरूपा । 

हति सृतादाक्वाने सांवत्परिककालनिणयः । 
भथ श्राद्धविच्ने निणयः । 

तश्रारोचेन तावतक्षथाहश्राद्ध प्रतिगन्धे आशौचान्स्यदिनोत्तरदिने 
तत्कर्तव्यम् । तथा च~-- 

1 न 
देये पितणां श्रद्धे तु आशो जायते यदि । 
तदाश्षौचे व्यतीते तु तेषां श्राद्धं विधीयते ॥ 
द्युचीभूतेन दातव्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । 
सा त्तिथिस्तस्य कत्तेव्या न त्वम्था वे कदाचन ॥ हति । 

देय इतिविश्ञेषण सखृताहातिरिकतश्रादग्याबरूस्यथम् । तेषामाश्चोचे 
शङ्कव चननादेयत्वावगमात् । 
यथा, 

दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकम्म च। 
ग्रतपिष्डक्रियाचवजमाश्लौच विनिषनत्तेते ॥ हति । 



श्रा द्रा कघ्ने निणंयः । १९३ 

नयु पितृकम्मत्वा्रिशेषान्शृतादश्रद्धस्यापि पयुदस्तत्वेनादेयत्वा 
त्कथ सताहश्चादञ्यतिर्तश्रद्धस्येवादियल्वम् । अत्र काचदहुः भ्र. 
तपिण्डक्रियापदस्य परतेकोदष्टपरत्वात्पतेकःदिप्रस्या शच देयत्वसिद्धे। 
तद्विकारे सांवत्सरिफैकोदिष्टेऽपि अतिदेशेन रेयत्वे प्रात छष्यज्ञवचने- 
नाद्यो चान्तक्रालक्रीधिरिति । तन्न । सािक्रौरसक्रत्तंकश्य पावणविधि- 
ना क्रियमाणस्य प्रल्यान्विकश्राद्धस्येकोदिषठधमनितिदेश्चादेयत्वाप्रख. 
के राशे) चान्तकस्व्यता न स्यात् । न चेष्टापत्तिः शिष्टाचारविरोधाप 
तः। किञ्च शद्धवचनात्प्रेकोदि एव्यतिरिकपितकम्भणो देयत्वे त्सद्धे 
सावत्सारेकेकोहिष्टस्याप उपदेद्ानदियत्वपासनातदेश्ावगतदयस्व- 
प्रसक्तिः । वस्तुतस्तु प्रतपिण्डक्रियापद् न प्रतकादिष्टपरं तत्परत्वे 
लक्षण।पत्तः । कस्तु पिण्डद नम्रात्रपरम् । अतश्च प्रतेकोदिष्टस्यापि 
आशौचे अदेयत्वान्नातिदेश्चन सांवत्सरिक्तेकोदिे देयत्वप्रसक्तिरस्ति। 
तस्मान्नष्टक्व्यास्यान युक्तम् । 

अन्ये तु न देय हातिविद्ेषणन पावणादीनामाशचान्त अक- 
सभ्यता किन्तु कामयेनौ सताहभ्रकरण पतैतस्य ष्यश््वचनस्य 
लिखितत्वादाकरेऽपि सरलाहभ्रकरण पवेतदिव्युर्नायते । अतश 
प्रकरणान्मृनाहकतंव्यधदस्येषाशोचान्तकन्तव्यतानन वधयित नं 
पावणादीनःमित्याहुः । तन्न । देयपदस्यानर्थेकय।पत्तः। कामयनुलिख- 
नमात्रेणाकरे मतादभ्रक्ररणस्थस्वकस्पनस्यान्याय्यत्वाश्च । तस्मादेय 

इतिविश्चेषणवशादेव पावणादिग्याश्रुत्तः कथम् । तेषां तावददेय- 
त्व रङ्खवचना्स्पष्टमेव । सुखादश्राद्धस्य देयत्व तु - 

ध्राद्धपिघ्ने समुत्पन्ने सताहेऽविदिते तथा। 
पकादुद्यां प्रकुर्वीत कृष्णपक्च प्विशेषतः ॥ 

हतिलघुदारीतवचनेन । अत्र ह् मतादपद् ्राद्धतिन्न हत्यस्यापि षिश्ेषण 
मध्यगतत्वन हह्वघा्रहणात्साक्राद्र्वाश्च। अथ चधा यद्यापं सताहपदम- 
विन्चात इत्यनेनेव सम्बध्यते तथापि उपास्थतस्वात्तज्रलय णव विघ्रासो 
ध्यः। अतश्च विद्चमत्रमृतादश्रादस्य देयत्वावगमादाश्ोचविद्नऽपि देय 
त्वप्रसक्तिः। न चेकाददयादिकाटपुरस्कारेणात्र देयत्वावगमान्न छऋष्यशू 
तरचनेनाश्(चान्तकारविधिस्तम्मप् शतिषाच्यम् । अध्य सत्यापे देयता 
विरोषपरत्वे आथिक्रस्य देयताक्तामान्यस्योपज्ीवनेनात्र कालन्तर 
रिथिः सम्भवत्येव । यथा सत्यपि आग्मेय्याः स्तोश्रादिविशेषसम्बन्धेऽ 
येलिद्ध क्रतुखामान्यसम्बन्धं लाघवादुपज्ीभ्य “आश्नेय्याश्चाघतुषतिष्ठ 
त"” शत्यत्राभ्नीध्रोपस्थानाङस्वेन विधिः । एवं च सत्रत्यस्य पकराद्दया- 

त।9 स० २५ 



१९४ 7रमिजाद्यस्य समयप्रकाशल- 

किकालस्य “न त्वन्या वे कदाचन” इति ष्यररङ्नवच्नेन मिकेधान्मुताद- 
प्रस्वासक्नसुख्यारोखानन्तरदिनापेक्षया गोणत्वम् । निषेधाथमुपज्ञीष्य- 
स्य तस्थ स्ंथा प्रतिषद्धुमश्ाकयत्वेन प्रतिषधस्य सम्भवद्िषयस्वाव् । 
अत पव स्प्ृतिचन्दिशाकालदरदमादिश्रमुखरेरुषुदारीतवचनमाशौीलाधिघ्र ऽपि 
व्याख्यायाश्चोचान्तकालापेश्चया पकादशयादिकारस्य गोणत्वमुक्तम् । 
पतेन यत्केनचिदुक्तमाशोचविघ्र आशौचान्ततिथो देयं न छष्णैकादृश्षी 
प्रतीक्षणीया तस्या “न त्वन्या वै कदाचन” इत्यनेन भाकैषेधात् धि 
घ्रान्तरावषयस्वमिति । यश्च गडेकदेशिनाक्तम्-- 

श्राद्धाषघ्न समुत्पन्न त्वन्तरा स॒तद्चूतक्र । 
पक्ाददयां न कत्तव्य दरो वापि विचक्षणेः ॥ 

इनिबहूनिवस्धधतवचनादाश्ोचान्त पव काय्वमिति, तदप्यपास्तं 
वोाङतम्यम् । उद्राहनवयनं तु सम्मवाद्धषयं व्याख्येयम् । अन्यथा-- 

प्रात्त प्रत्याष्दिके श्रद्धे त्वन्तरा मूतसूतक । 
आशोचानम्तर कुय्यात्तन्मासेन्दुश्चयेऽपि वा ॥ 

इतिकालादकशषधतगोभिलवचनस्य निर्विंषयस्वापत्तः । तस्मादाशोचन 
श्राद्ध प्रतिबन्व आश्ोचान्ते कायम् । तत्र प्रमादादिना श्राद्धासम्भवे अ. 
मावास्यायां, तस्याः प्रागुद्राहुनरालदशधरतगामिलव चननारौचपुरस्कारेण 
विहितत्वात् । तत्राप्यसम्भवे कृष्णकाददहयां लघुदारोतव्ने चिघ्रसामाम्य 
तस्या प्रिहितत्वात । तत्राव्यसम्भव शुक्रुकादङ्यां तस्या अपि विक्षत इ. 
व्य क्तयाचुकल्पत्वन सुचतत्वात् । यस्व वाचक्पातना लघुहरीतव चनस्य भा 

शौ चातिरिक्तमनुनादप्रतिवन्धविषयत्वमुक्तं तत् “न त्वन्या वै कदाचनः" 
इत्यप्रात्तकालप्रतिषधानुपपत्तेरयुक्तम् । शचल्पाणिरप्येवम् । शयं चाशौचयविघ्न 
तदन्तकन्तेव्यता पुरूषप्रयल्लानपनेयाराचिविध्च न तु पुखषप्रयल्लापनेये 
तस्य श्राद्धादर्विहितश्चोचादवापगमात् । तथा च क्षताशोचस्यापि पु. 
खुषप्रयज्ञानपनेयत्वात् क्चताशशोचन धिघर तदन्त प्व कायमितिति क- 
चित् । अन्यतु क्षताशौचस्य आश्लोचस्वे धमाणाभावात् आशौचे. 
त्वेऽपि बा-- _. ॥ ॥ 

ध्राद्धविघ्रे समुत्पन्ने त्वन्तरा सुतसुतके । 
इति पृवांद!हतवचनेन जननमरणाक्नोच एव तदन्तकक्तव्यताविधा- 

नात् न क्षताशोच तदन्ते काय्य [कन्तु पकादश्यादावेवेव्याहुः । पव 
यन्परते तदन्तकत्तैव्यता तन्मते पूकेदिनकत्तव्यनियमस्यापि उत्तरेद्यरे. 
वानुष्ठान पूष्ीदेन निवणाीमावसशयेन प्रधानकत्तभ्यत्वानश्चयात् । न 
चोखरद्यरपि पूर्वाह्नरूपक!खामावाद्नयुष्टानमिति वाच्यम् । अङ्गारो 



आआद्धविष्ने निण्येः। २९९ 

घन प्रधाना पस्वान्य्य्यत्वात् । न वाऽकाठे कृतमहृतामोति वाच्यम् । 
गाणकाटस्य चदययमनत्वात् । अन्यथा अशक्त्या सद्यस्कालायामम।. 
वास्याया पूवेद्नल्लाध्यान्वाधानादिरखाोपापत्तेः। एवञ्च यद्र(चस्पतिनोक्तं 
नणाद्ाचस्थरु पू्ेद्नरृत्य मनङ्गमेव निवेणीमावसखश्येन पूर्वदिने 
भ्रधानकत्तेव्यत्वानञ्चय।दुत्तरदिनेि च तन्निश्चये पृरवाह्नरूपकालामावा- 
रस्पफ्यन्छष ज्यायामावादनस्येव बाध इति, तन्निरस्तम् । गौणकाल. 
सर्वनाङ्गखापस्यान्याय्यत्वाच्रू। यदपि च दष्टान्तकथनं तदपि द्श्चमे 
आचाहनस्य निमित्तानन्तरं कत्तव्यत्वाभिधानत् अकराह्ानमुलम् । 
एवश्च जननमरणायाचान्त्यादनातच्तरदिने धब्धकरणे तदेन एव पूरं 
दिनरृत्यायुष्ठान पूवदिने आशाचसरस्वेन अनयिकारात् । यानि तु अथ. 
दत्तान पक्भक्तादान तत्रा कपि पव । वाचष्पातस्तु पृचदेन पतर काय्य 

तन्न शाचस्यातन्जत्वात् एकाद्शादश्चद्धवदिध्याह । अचर च “देये पित. 
णां“ श्व्यत्र मतादानरूत्वश्नद्धस्य तास्मन्नदनि आश्चोचे तदन्तकचेभ्य. 
ता बोध्यते । अतश्च मासकोनषाण्मासिकनेपक्षिकादौीनामपि लाभः) 
तेन माकसिकसावस्छारेकयार। शच े भ्ने तदन्ते कत्तेभ्यता तदसम्भवे तु 
समषास्याद्। । आयाचातरकविध्ध तु मा्तिककोदिष्ट माक्िकान्तर. 
दन् कास्यम् । तयाचाजः- 

तददश्वेसप दुष्येत कन चत्घूतकादिना | 

सूतकानन्तरं कुस्यात्पुनस्तदहरेव वा ॥ इति । 
अश्र च प्रथमस्य कारस्य सूतकविध्रविषयत्वं ऋष्यशङ्गवचनैकव।* 

यस्वात् । द्वितीयस्य तु आदिशब्दाक्तखूतकातिरिक्तविश्चविषयतम् । 
ऋष्यगरङ्षवचनस्य सामान्यव चनत्वेऽपि अनयोः; पक्षयोर्विकदपस्य भ्ठ 
दोषयु्टत्वाद्धश्नविषयत्व युक्तमेव । न चेतस्व मालिकेकोदि्टविषयत्वे 
मानामावः। _ , _ ॥ 

मासिकं चोदकुम्भ च यददृन्तारेतं भवेत्। 
तत्तदुत्तरसातन्छयादनुष्ठय प्रचक्षते ॥ 

इतिषचनेकवाकंयतालामेन तथा निश्चयात् । अत एव दमो देवल 
चनम्-~ द क 9 [९ क 

पको तु सम्प्राप्त यादे विश्नः ग्रजायते। 
मासऽन्यस्मिस्तिथो तस्मिन्धाद्धं कुर््यालप्रयज्ञतः ॥ हति । 

यद्यपि चत्र निमित्तक थनबखायामेको दिष्टपदं मासि काण्डिकिसाधा- 
णं प्रतीयते तथापि माल्तेऽन्यास्मिन्नितिवचनान्माखिकैकोदि एटपरमेव । 
अग्यथा अब्देऽग्याश्पन्निति ब्रूयाव् । ददं च माक्षिकाम्तरदिनङूपकाल 



१९८४ वारमिजादयस्य समयप्रक्ार-- 

विधानं न कृष्नेकाददयादयसम्मवे तस्य॒ मासिक पुरस्कारेण विशेषत. 
हितस्वात् । अत पव स्पृतिचन्दि्छकरिण '"अमाचास्वायां प्रकुर्वात” दतिव- 
घनं सावत्सरिकश्राद्धावयामन्युक्तम् । गाडाननन्धतु पक्राद्दयद्ावक 
श्ण मासिकान्तरादन काय्यामत्युक्तम् । अज्र चक्रवच पकादहश्श्रह 

णादेकोदिष्टरूपेष्वेव मासिकेषु दिनन्तरकालबेधानं न पावणरूपेषु 
खअनुमासकष्वातें चन्धकक्रारः । अत्र च पाततमास्लक्र त्वा पश्चाच्ताद्. 

नमास्िकं काय्यं कटलप्क्रमत्यागे प्रमाणाभावात् इति गाडाः । तच पक 

कारकन्तकस्वेन तन्तस्येव युक्तत्वात् । श्राद्धक्रमस्य आरथकत्वेन तद् 
ऽप्यवेगुण्यात् । अस्तु चा क्रमस्याङ्गत्वं तथापि अनुषादेयकालकाजुस 

धेन तदुबाधो युक्त एव । न च अपराङ्गदः अतिश्शयमात्रायत्वात्तदूबाघे- 
पिन श्राद्धकाठवाघ इति वाच्यम् । तारद्रापराह्वाद्यलुसोघनापि त. 
णस्य युक्तत्वात् । अन्यथा काटवाध्ामावि सिन्नत्रयागवचनपरिगरहीः 
तत्वात् सङ्कान्त्यमावास्यादिश्राद्ध(नामपि मेदेन करणापात्िः । त- 
स्मात्तन्ज्रमेव युक्तम् । अत पव “तत्तदुत्तरसखातन्डयात्” हतिपृष्वादाह- 
तवचमे तन्त्रमुक्तम् । त्छाङ्गानां न तु प्रधानस्यापि षोडशसङ्ख्याठप।- 
धावापत्तः। तश्मात्पातेत मासिक मालिकान्तरदिने नद्धिनमासिकेन सर 
तन्त्रेण कार्यम् । आन्विकं तु आश्षौचातिरिक्ते पाकासम्भवादरिना विघरे 
तदुततरामावास्यादिषु काय्यन तु आगमेन, 

घ्यापक्नाऽप्यान्दिकः नेव कुःय्यादामेनं कर्दिचित्। 
अक्नेदममायां तु रृष्णे वा हरिवासरे ॥ 

ति काष्णाजिनिवयनात् । व्यापन्नः=्पाकास्म्मवादेना । अ{मनिषेध. 
साहचय्यात् । व्याध्यादिना अशक्तेन तु पुजाद्रद्वारा तदिन पवान्नेन 
करणीयम् । अयुपद्रेयक(लाुराघेरपादेयकच्प्रति नि घेन्याययत्वात् । 
यत्त- 
` श्राद्धविष्ने दिजातोनामामश्राद्धं प्रकोत्तितम् । 

अमावास्यादिनेयतत मास्रसवत्सरारते ॥ 
पकादष्ट तु कत्तव्य पाकनेव सद्! स्वयम्| 
अमाव पाकपात्राणां तदहः समुपोषयत् ॥ 

शते रघुदारीतवचनं, तन्न प्रातिनधिमाच्रस्य निषेधक् किन्तु असगोत्र 
प्रतिनिधेनिषेधकम् । वथा च प्रेत्तक्रियामधिङ्कत्य ब्रह्मपुरगे- 

ग कद्ााखत्सगात्राय आ्राङ्ध दूयमगाज्रजः । 

अगोत्रजः=दवार भूतेः नतु सङ्काः सगाचत्रायेत्यनन्वयापत्तः | 
अतद्च भरतन्नाद्धावङृतरवातस्ावतखारक ऽप सखगोन्नप्रतिनिधिनिष 



क वः डविष्ने निणंयः । 9९७ 

धात्तदेकवाकयतया सषुदारतवचनस्थस्वयपदमसगोन्रप्रतिकेधकमेव । च. 
लपाण्यादेनिबम्चा अप्येवम् । केचित्त स्वयं पाकेनेत्यन्वयम)दहः । अभाव 
इति पाकपात्राभावोऽन्र पाकसामग्रथमावोपलक्षकः। तददःसमुपोषयेव् 
शति मुख्यकाराकरण निमित्तं प्रायददिचत्तरूपपुपोषणं तदहि कत्तव्यमि- 
त्ययः । श्राद्धं पुनः रष्णेकादद्यादो काय्यम् । अन्यथा पूरवोदाहृवक 
ष्णाजेनिवचनविरोधा पत्तेः ¦ उपनयनादिकालातिपातेऽपि प्रायाभ्चित्तं 
छ त्वा उपनयनादधकरणापत्तदच । तस्मात्तद ह्न उपोषणरूप प्रायशधित्त 
कत्वा कष्णेकादश्यादो पनः द्धं कार्यमेव । मेथिलस्वु उपोषणमेव 
भ्ाद्धस्थानोयमाहुः । तस्माद्याध्यादिनासम्मवे पुजादहिद्धारा काय्यम्। 
भायारजोयोगे तु तवहरेवात्मारि पक्नान्नेन माच्कादि कार्यम् । यत्त॒ 

ग्रताहनि तु सम्ध्रासे यस्य भाया रजस्वला । 
श्राद्धं तदा न कत्तव्य कतंभ्य पञ्चमेऽहनि ॥ 

इतिदेमादिमाधवादिलि वेत कछषचनं, तत् यस्य सतस्य श्रद्धकन्ीं या 
या रजस्वलोति व्याख्येयम् । नतु ्रद्धकन्तभा्या र्जस्वखेति । देमाद्वि- 
स्तु गृहस्थस्य भाय्यंया सहेव भ्राद्धऽयिकायाद्रजस्वखादशायां सधन. 
कारात् भ्याखज्यच्र चेभेन्त गतस्याप्ययिकारस्य नेवृत्तव्वात्तस्यास्तद्. 
शापगम पव श्राद्ध काय्यम् । पतन्न्वायमुलक च म्ताहनीतिवच 
नम् ।यत्तु-- _ _ _ . 

भुष्पवत्स्वपि वरेषु विदेशस्थोऽप्यनञ्निकः । 
अन्ननेवांब्दिक कुयोद्धेम्ना वामेन न क्ाचत् ॥ 

इति लेोगक्षिवचने तद्एधेकतभायान्तरसद्धावविषयमिव्याह । तन्न। 
दम्पत्योः भद्ध सदाधिकारेप्रमाणामावात् । न च "पाणिग्रहणाद्धि स. 
हस्व सर्वकम्मेखु" इति वचनं मूकामेतिवाच्यम् । एतस्य यत्र भ्रौतस्मा- 
तौभरिखाभ्येषु कम्मसु प्रमाणान्तरेण उमबायिकारोऽवगवस्तदनुवादक 
त्वेन पृत्तादिष्विव श्रद्धे उम्राधेकारविधाकस्वामावात् । नच भा. 
दस्थापि अचिस्लाध्यत्वादुभयाधिकारिकत्वमिति वाच्यम् । अच्चिसा- 
भ्यत्वऽपि अधिक्षारस्य वक्तुमशक्यत्वात् । शतापेन्नादिकस्य अमवा. 
स्याद्ावकरणप्रत्यवायपारेहार।थ पितुपितामहाद्िगतद्भ्वयुद्धारारिफ. 
खार्थवा द्धे पिदुत्वाद्यनिरूपिकिायास्तस्या सतपितुकत्वाभावेन अ. 
धिक्रारासलम्भवात्। न चाधानगतात्मनपदविरोधः । आत्मनेपदादि 
अचधिस्वामिगत फलं अनयन््यधिसाध्यानि कम्माणि न अस्वामिगत. 
मिष्येतावकदवगस्यते न तु सर्व॑स्वामेगतं करं जनयन्त इति । दम्पत्यो. 
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१९८ वरामिनत्रोदयस्व स्षमयप्रकाले- 

सध्ये पकश्य रोगादिपीडितस्य तत्पर्दारार्थमिष्ठि क्रियमाणायां तद् 
सम्भवात् । न च धाद्धाङ्गपाकस्य मध्यमपिण्डप्राश्नस्य च पल्नीसा 
ध्यत्वात् पत्नीरशन्दस्य च यन्ञस्वायिवचनत्व।त्तस्या अधिक।राभाव 
कथ तत्कन्तकत्वोपपत्तिरतिवाच्यम् । उक्तरीत्या अधिकारसम्मवे 
पल्लीश्चब्दस्य टष्चषणया यज्ञमानमायामज्जपरत्वात् । तस्माद्विक्ारस. 
दवि ्रमाणाभावात्तस्यां रजस्वरायामात्मादिपकेनान्नेन तदहरेव भद्ध 
काय्यम् | ॥ ठ 

हात श्राद्धविप्न निणयः। 

अय अ्रतश्रद्धानां कालाः । 

तश्र तावत् द्विविधानि प्रेतथ्चाद्धानि नवनि नवमिश्नराणि च। 
नवश्राद्धं दरादानि नवाश तु षड्तून् । 

इति स्मरतः । तेन अन्तदंद्ाद क्रयमाणानां श्राद्धानां नवानीतिस- 
क्षा । सशाकरण तु चान्द्रायण नवश्राद्धं इति प्रायारचत्ताद्यपयोागार्थम् 
तान्यनक्द्यघ्युक्तान दमव्चदाह्तन।गरखण्ड भत्ृयन्ञेन । 

तरणि सञ्खयनस्याय तानिवे श्णु साम्प्रतम्। 
यत्न स्थान भमवन्मूव्युस्तत्र द्ध तु कारयेत् ॥ 
पकाद्दिष्ट तता मागं विश्रामो यत्र कारितः । 
ततः सश्चयनस्थने तृताय श्राद्धापरष्यत ॥ 
पञ्चम लप्तमे तद्वदष्टमे नवमे तथा। 
द्दामेकादसो चेव नवश्राद्धानि तानिवे॥ 

खत्र चकादश्चादिकस्यापि नवमेतिसक्चा। उक्तं च~ 
कात्यायनेन 

चतुथं पञ्चमे चव नवमेक।दशेऽहनि । 
यच्च व दाचयत जन्तस्तिन्नवश्नरद्धमुच्यते॥ 

भद्गराः=- @ ५ क्षे 

प्रथमेऽह तृतायऽह्न पअम सप्तमे तथा । 
नवमेकाव्शे चेव षण्नवश्राद्ध मुच्यते ॥ 
नवम चेकादशां चति इन्दर इति कालाद: । 

नक्मपुरण-- @५ ^~ [क ह ज ० कै क तृताय {हन कत्तव्य प्रतदादहावनां हविज।ः | । 
सूतकान्ते गृहे भद्धमेकोदिष्ट प्रचश्चते ॥ इति 

(1 | 
याः त भ प 1 ७, [क प्रथमे सप्तमे चव नघमेकादृश्चे ऽ्टनि । 

छै क = भ क ७ ५ यक्त घं द्।यत जन्तास्तन्नव्ाद्धमुख्यते ॥ इति। 
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यद्यष्येताभ्यनेकविधानि तथापि बृदवशेषटोकतान्येव । 
्रथमेऽदह्ि वृतीयेऽहधि सप्तमे नवमे तथा| 
पकादशे पञ्चमेऽदहि नवध्रद्धानि षर् तथा ॥ 

इति साम्प्रतं शिष्टाचारगोचराणि । बौधायनेन तु परडवेवोक्तानि। 
तक्रापि नवघमदिवसकच्व्यस्य नवश्राद्धस्य विष्नादिना विच्डेदे तदेका. 
द् श्ोऽद्धि कत्तव्यमि्युकतम् । मरण।दिषमेषु दिनेषु एकक नवधा कुया. 
दानवमात् । यन्न नवमं षिच्छिद्येतेकादश्षेऽह्वि तच्कुयौदिति । काण्वस्ु 
यस्य कस्यापि नवश्राद्धस्यान्तराये उत्तरसमानतन्त्रताकन्तंम्यतामाह-= 

मवश्राद मासिक च यद्यन्तरित भवेत् । 
तत्तदुत्तरसातशू्यादनुष्ठेय प्रखक्षते ॥ इति । 

शिवक्वामी तु~ ॥ 
नवश्राखानि पञ्चाहुरादवखायनक्लालिनः। 
धापस्तम्ब।ः षडित्याहुषिंभाषामेतरयिणः ॥ 

इति भार्वलायनश्चास्िनां पञ्च, वापस्तम्बानां षाडति हयोः पक्षयो. 
वस्थितिः। पेतरेयेणां च पश्च षड वेतिषिकद्पं च षक्ति। षणेतोऽपि 
व्यवस्थाक्ता- 

भविष्यपुराणे, वा 
नव सत्त विशां राशां नवश्राद्धाग्यनुक्रमात्। प 
आध्यन्तयोवणयेस्तु षडित्यादुमहषयः ॥ 
विशां नव राक्षा सत्त विप्रसूद्रयोः षाडति । 
नवभायनिमिच् तु पकपेकादश्षेऽदनि । 

इति अत्रिणा त्वेकमेषाक्तम् । हेमाद्रौ कालकण्डे तु- 
आद्यं धभाखमद्युदधाऽपि कुयदेकादशोऽदनि। 
कनतुश्तात्कालिकी छष्डरश्दधः पुनरेष सः ॥ 
इति राङ्खवने यत् याद्यं तदपि नवमिति व्याख्यातम्| 

कात्यायनगृष्येऽपि इद् नावमिव्युक्तं तदपि स्वार्थऽण॒करणान्नवमेव नाव. 
मिति । नघश्नाङ्धानां च यद्यपि- 

नवश्रादयानि कुषेन्ति प्रतोदेशेन यत्नतः । 
पकोदिष्टाक्षेधानेन नान्यथा तु कवाचन ॥ 

इति व्रह्मण्डपुरागत् क्षपिण्डनपृवभातित्वाच्चेकोरेष्टङूपत्वम् । तथा 
पि तन्न ब्राह्मणा युग्मस्लङख्याकाः कायाः । 

व्रताय च गृहद्वारि चतुथं सोजयेत् दिजान् । 
दितीयेऽहनि कच्व॑व्यं श्चुरकम्म च वाम्धवेः॥ 



२०० वीरामिश्रदयस्य समयपकाशच-- 

चतुर्थे यथान्धः सर्ठरस्थ्नां सञ्चयनं भवेद् । 

पवान् विप्रा्नियुञ्जीत युर्पांस्तु श्रद्धया शुचीन्॥ 
पद्मे नमे चैव तयेवेक।दरोऽहनि । 
युर्मास्तु भोजयेद्धिन् नवश्राद्धं तु तद्धिदुः॥ 

हति कम्मधुराणात् । शख्पागौ तु- 

अयुगमान्मोजयेद्विास्तन्नचश्राद्धमुच्यते हतिपारः। यत्वत्र ब्रह्म 
पुराणाद्क्तम्--- 

उतु ्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहनि भृश्चतम् । 
नवमे वेदयजातीनां श्ुद्धाण्मं दश्चमःत्परम् ॥ ति । 
चतुर्थऽटनि विप्रेभ्यो देयमन्न हि बान्धवः । 
यदि जोवतश्चसात्तदद्यात्तस्य यत्नतः ॥ 

चतुर्थे ऽदनि-- सञओयाह नीत्यथः । तस्य प्रत्य जीवता यतिकिश्दमा- 
छएमासत्िद्थाहदित्यथः। 

गाचः सनुषणं वित्त च प्रतसमुदिक्ष्य शक्तितः । 
इति बरदस्पद्युक्तं च धमंजातं तत् सयिस्तरमन्यञ ज्यम् । यथपि चै. 

कद शोह्न नवश्चद्धमपि विहतम्। 
तथाच (अ० १ त्रा प्र छा २५६) 

*खतेऽहनि तु कत्तव्य प्रतिमासं तु षर्सरम्। 
हत्थमिधाय-आदयमेकादशऽहनि । 

इति य्ञवत्क्यनाद्यमास्िकस्य म्रृतदिने प्राक्तस्येक।दश्चेऽहनि उत्कषा. 
भिघानादाद्यमासफं च तत्र प्रसक्तम् । तथापि वक्ष्यमाणतद्धाकयप्या- 
रोचनया पकादृशेऽदनि कयमाण महेकोदिष्टं ताभ्यां प्मिर्नमेव। 
तथादि- 

पकादश्शष्दि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यमुदादतम् । 
पकदश्चभ्यो विप्रभ्यो दथदेकादश्ेऽटान ॥ 

ह इति भविष्योत्तरे । 
वरादपुराणे च-- 

पकादशाहे कचष्य श्राद्धं प्रेताय यत्नतः । 
श्वः करिष्य इति ज्ञात्श नाह्यणामन्त्रणक्रिया ॥ 

इत्यत्र च विधीयमान प्रतादेशेन श्राद्धं ताभ्यां सिन्नमेव । नवश्रा- 
समासकयारत्रात्यन्तमवुद्ध स्थत्वात् । कूमपुरगेऽपि-“"पकाद शऽव कुरवा. 
त प्रतसुद्दय'हत्यादेना सघमक्स्य ब्रङतिभूतस्येकादशादिकस्येको 
दष्टस्य धम्मातेदेशो मा्तिकेषु दषः । 



नवश्राडकारखनिणयः | २०१ 

मरस्यपुरागडपि = 

ततश्प्वेकाद शाह तु दिजनेकादशरेव तु । 
क्षत्रादिः सूतकान्ते त॒ मोजयदयुजा दिजाच् । 
इत्यादिना सधमके विधाय- 
अनम विधिना सकमनुमासं समाचरेत् । 

इति तथवेकोदि्ट प्रकतिस्वेन चिधायाचुमासिकाहीना विकृतित्वे. 
नाभिधानम् । 

युहस्पतिरपि- 
पकाषिष्टावधानेन यष्ेकस्य प्रदीयते । 
आवाहनास्नोकरणरहितं देववसितम् ॥ 
वसखालङ्कारशय्याद्यं पितुयद्वाहनायुधम् । 
गन्धमस्यिः समभ्यस्य श्रादभोक्र तवपयेत् ॥ 
माजन वानकवि् कारयेत् व्यञ्जनानि च। 

यथादक्त्या प्रददयाच्च गोभूदेमादिकं सथा ॥ श्ति। 
अन्रापि नवश्राद्धमास्िकयोरचुपास्थतरकोादि्टमेव नानाधमतवि- 

शि भिक्नपेच तास्यामिति कि भूयसा । तत्र च पृ्ादाहतमस्स्यपुराण- 
घचनदेकस्मिन्नेव परतस्थाने पकादेदया बाह्मण हति मुख्यः कट्पः । 
सध्यव्रतोऽप्येवमाह--प्रातरसख्स्थाय व्रेतव्राह्यणानेकादशामन्ध्य अपर 
नानामक्ष्यान्नरसविन्यासेरित्यादिना । 

अथाश्चोचव्यपगमे प्रातः सुप्रक्लाङेतपाणिपादः स्वाचान्तः पष 
विधानेव ब्राह्मणान् यथाशक्त्युदङ्मुखान् गन्धमास्यवसखालङ्कारादि- 
भिः पृ्जितान् मोजयेत् । 

इति विष्णुना यथाशक्ति ( इत्यनेन ) बह वोऽप्युक्ताः । वरादपुरणग तु 
पकस्येव ब्रह्मणस्य तञ्च तत्र परामश्चदेकस्यापि नियोजनम् । 

यथा- 
गतोऽत्ति दिव्यटोकं त्वं तान्त विहितात्पथः। 
मनसा वायुभूतेन विप्रे त्वाहं नियोजय ॥ 
पूजयिष्यामि मागेन पतर प्र निमन्भरयेत् । शति; 
स्नापनाम्यञ्जने दद्याद्धिप्राय विषिपृवेकम् । इति, 
ब्राह्मणं क्षीघ्रमानयेत् । 
आगतं च द्विजं ष्टा कव्या स्वागतक्रिवा ॥ दति । 
आ्रणाय छन्न तदृब्राह्मणाय प्रदीयत । 

 पञ्चादुपानष्ो दद्यात्पादस्परेकरे द्युमे ॥ 
वाण स० २६ 



२०२ वीरमिच्रोद्यस्य समयप्रकार- 

सन्तप्तवालु्का भाम महाकण्टकेता तथा। 

सखन्तास्यति दुगाणि प्रेत दददुपानहा ॥ इति। 

यदापि बहुब्राह्मणपक्षस्तदापि प्रेतोपमुकूवसखशय्यादिकमेकस्मा 

पव गुणवते देवमितरेभ्यो यथाथाक्ते दक्षिणामात्रामत्युक्तम्- 
भविष्योत्तरे, पकाद शे ऽद नीत्थनन्तरम- 

भोजन तत्र चेकस्म ब्राह्मणाय महात्मने । 
वस्रारङ्ारश्चय्यायं पितुयद्वाहनादिकम् ॥ 
गोगहासनदासास्तु दद्यार्सम्पृज्य भक्तितः । 
प्रदृद्यदक्षिणां तेषां सवषामनुरूपतः ॥ 

दइर्यादिविस्तारा ऽन्यत्र ज्चयः। इह च बहुषु वाक्येषु पकदश्ञाहः 
प्रहणं न भाशोचात्तरदिनापटक्षकम् । 

पकादशऽहि यच्छ्राद्धं वल्छामान्यसमुदाहतम् । 
सर्वेषामेव णानां चूतनक तु पृथक् पुथ् ॥ 

इति पेठीनसिव चनात् , 
आद्य धाद्धमश्चुद्धोऽपि कःयाद्कदनेऽ्टनि । 
कन्ञस्तात्काडिकी शुदद्धिस्श्युद्धः पुनरेव सः॥ 

इति रङ्खवचनाश्च । क्षत्रियादिमिरपि वचनादाश्ौच स्यपि मर. 
णदेकाद्शाह पवाद्यध्राद्धं कन्तब्यम् । तथा पकाष्टञयदहा यौोचभिरपि । 

सद्यःशोचऽपि दातव्यं प्रेतस्येकादशेऽहनि । 
सपव दिवसस्तस्य धराद्धशरय्याङनादेषु ॥ 

इति शङ्खवचनादेक।दश्ाह एव । श्चलपण्यादयस्तु-“अथाश्योचञ्यपग- 

म” इति, 
तषा, 

क्ष्रादिः सूतकान्तं तु भोजयेयुजो द्विजान् । 
दति वेष्णवमात्स्यवचनतः क्श्रादिभिरपि स्वस्वारोचान्ते पकाह्ञ्यहा 

शाचामरपि तन्प्ये दशादहरूत्यानुष्ठाने तदन्त पवेकादशादश्रद्धं 

नक द्शरऽङ्कात चहान्त। कन्पत “सद्यः शाचरऽपे दातव्यम" इति 
ररखवचनस्य का गाताराते ववेकतव्यामात । आस्मन्पक्ष षिष्णुवचनेन 
वराधस्तावन्नास्त्यव । तस्य ब्रह्यणामिप्रायेणाप्युपपत्चः। सङ्कोचमाध्र 
ह तदान तु कस्याचदट्लक्षणा | पकादशाहक्चाब्दस्याशोचान्तमात्रपर- 

तयपलक्षणत्वे पकदश्चाहश्चब्दे विधो रक्षणा स्यात् । न च मास्स्यव. 
चोविरोध इति शाङ्नीयम्। अविसोधोपपादना्थ तस्यायमर्थः । ब्राह्मण 
र्कद शाद तत्कुवन्न पक्रन भोजयत् किन्तु तत्र व्यक्तेन व्रधासदुन्धत्रा" 



नवश्नाडकालनिणंयः । २०३ 

दमणभोजनपयातेनामेन सूतकान्ते पक्त्वा भोजयेदिति । पवं च सति 
पक! शाहसूतकान्तसरूपक्रारद्धयोपेतं बाद्य णक्षाज्नेयादिविषय विधिद्धय' 
मथेवद्धवति अन्यथा विष्णुवचनदेव सूतकान्तङूपकारोपेतेनेकेनेव 
विधिना सवैवणेसाधारणायश्नाद्धर्बाधिलिद्धो मस्स्यमनथक स्यत् । 
भयुजेो द्विजानिति अयुगमसङ्खथा च नघसप्तत्रयाद रादि रूपा । आह बरदस्पतिः- 

ि भाज्य माोजनीयास्तु नच सप्त च्रयोदश । इति। 
अत्रिः- 

परेताये सूतकान्ते तु ब्रह्मणान् मो जयेच्ततः। 
नवश्राद्धनिमित्त तु रकमेकाद् शादहेऽदनि ॥ 

पवश स्व्येकादशादिकान्नवश्राद्धाद्ान्चोच।न्ते विघीयमानं ब्ाद्यण. 
भोजन कम(न्तरमिति गम्यते इति देमद्विः। यदाच ब्राह्मणे दश्च पि. 
ण्डाः स्युः" इति परस्छरवचनास्मतिवणं द शद्वाद पञ्चद््भिद्त्पिण्डाः, 
यदा वा “सर्चभ्य' इति वाक्यात् द्वितीयो दश्चेव पिण्डा इति पश्च, 
सर्वेषां च खस्वाओोच)म्त्यदिने दशमः पिण्डस्तदापि क्ष्नियवेश्यशुद्रा- 
दीनामेकाद शेऽहि प्रेतत्वनिवृच्यथं कृतेनापि श्रद्धन अन्त्याङेनक्रियमा- 
णद्श्चमपिण्डसदितेनेव परतत्वनिन्रात्तरित्यस्यन्न विस्तरः। 
शतातषः- = _ [र 

नवशधाद्धं सपिण्डत्व अर{द्धान्यपि च षोडश) 
पकेनेव त कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ इति । 

गह्वर $-- वि व ६ 43 9 

शषेतु सूतक चत्स्यान्निशान्तेषे तथेव च | 
नवभाद्धानि देयानि यथाकारं यथाविधि ॥ इति । 
सन्वारोहणे ऽपि भिन्नानि नवश्नाद्धानि । 
नवश्राद्धानि सवाणि सपिण्डाकरणं पथक् । 
पक पव इषोत्सर्गो गोरेक। तत्र दीयते ॥ ईति । 

फचिद्रमप्रदीप श्युक्स्वा सलितम्- 
देवाद्यदि नवश्राद्धमतीतं प्रथमेऽहनि । 
तृतीयेऽहनि कत्तव्य विषमे काप्यसम्मवात् ॥ इति । 

तत्रेवायमन्यो विशेषः । 
तथा 

नन्द्(यां भागेषदिने चतुदे्यां त्रिपुष्करे । 
नवध्ाद्ध न कुर्वीत जिषे पञ्चके तथा ॥ इत । 

ऋभ्य^येण विशिषान्तरमुक्तम्- 
नवथाद्धं सपिण्डटव पकान्नेन समाचरेत् । इति । 



२०४ दीरमिच्रोदयस्य सम्रयप्रकाले-- 

नवभाद्धानामावदहयकत्वसमुक्तं बृद्धवशिष्टेन, | 
अलभ्भ्वा तु नवश्राद्धं परेतत्वान्न िमुस्यते। 
अर्वक्षतु दादशाहस्य छर्ष्वा तरति दुष्कृतम् ॥ इते । 

इति नवश्रद्धानां कालः । 

अथाबयवपिण्डक)!ख।१। 

तश्र व्रह्पुराणादो “शशिरस्त्वाध्ेन पिण्डेन” इ्त्यारभ्य-दशमन तु षू. 
णत्वं” श्तयन्तेन ब्राह्मणे दश्मपिण्डस्य दरमदिने कनत्तव्यतामुका- 

देयस्तु दशमः पिष्डो र्षा वे द्ादशेऽहनि। 
वेदयानां पञ्चद् शभे देयस्तु दश्मस्तथा॥ 
हद्राणां दश्चमः पिष्डा मासे पूणं विधीयते । 

ति प्रतिवर्णं कारमेदेन पिण्ड दशवोक्ताः । विष्णुना ठु आशो. 
दिनसङ्खथय। पिण्डलङ्कथोक्ता “यावद् शौचं प्रेतस्योद्क पिण्डमेकं च 
ददु) इति । 
पारस्करेणपि-- वि व 

प्राह्णे दश पिण्ड; श्युः क्षत्रिये द्दश्च स्मृताः। 
वेद्ये पञ्चदश भराक्ताः चद्व जिथत्परकासिताः॥ इति । 
प्रेतेभ्यः स्षवर्णभ्यः पिण्डान् दष्यदंरोव तु । 

_ , इत्यपरोऽपि दशपिण्ड पक्षस्तनेषक्तः । 
भरचेतस्पि- 

पिण्डः शुद्राय दातभ्यो दिनन्यष्टो नवाथका। 
सम्पूणं तु ततो मासते पिण्डशेष समापयेत् ॥ 

प्युक्तम् । मनं भ्यवस्योक्ता | यावद्ाशाचं पिण्डदानमिति सख्यः 
पक्षः । रां दादश वेश्यानां पञ्चदश श्व्यादिना दश्मपिण्डमाव्रोत्क- 
वस्तु मध्यमः । तजाप्यशक्तो दशादिनं दशपिण्डव्नामिति जघन्य इति! 
अभ्य त्वाहुः । अत्रैतद्यवस्थाकन्तुमते याद्पक्षाङ्ेषु द्युद्ादीनां। मासं 
यावह्गात्रपूरकपिण्डासमापौ कथमेकाद्रादिकशथाद्धाक्धः कथं च 
विष्णुक्तः~ वि क 

मन्नरषजे हि श्ाद्राणां ढषदश्चेऽदनि कौीतितम् | 
इतिद्धादशादे सपिण्डाकरणविधिश्चेस्यादि चिन्त्यम् । अतश्च 

स्वबामेव वणानां खूतके मृतकेभ्थवा॥ 
द् शादाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽन्रवीत् ॥ 

हत्थाज्गिरसवचनारसंषां द श्ाष्मेवाक्चोचमिति पक्षः साम्प्रतं चाय. 
मव बहुघा प्रखारीभूतः क्षत्रेयाधाचारस्वादी च । तदान कस्यापि 



॥ द् ® € 

पाथयास्थसखयनकछसखानमयः।) २७५ 

वचनस्यानुपपत्तिः ।, तथाहि--“प्रेतेभ्येः सववणंभ्थ” हतिपरस्छरवच- 
नमुपपन्न, शद्रेऽपि पकाददशाहिकघ्नराद्ध दादरािकसापेण्डाकरणं चो. 
पपन्नमिति । केन चिद्धमपरदाीप इव्युकत्वा लिखितम्- 

प्रथमेऽहि तृतीये कवा पञ्चमे सप्तमेऽपिवा। 
हो दे पिण्ड प्रदातव्यो शेषास्तु दशमेऽहनि ॥ इति च । 

तेन “आश्चौचभ्यगमः?हतिविष्मवादिवाक्षयेराशौचवृद्धौ तदन्त पष 
कत्तव्यता, यानि तु पएकादशाहप्रतिपादकानि तानि दशादाशौचयि- 
षयाणे । पव च गाश्रपूरकपिण्डद्(नप्रकाराणामपि अनयैव रीत्याऽवि. 
राध इति, तन्न । “आदं श्रादमश्युद्धो ऽपिवा दि शङ्खवचना्ेरो धात् । 
तेन पूाक्तेव प्यवस्था ज्यायसीति सिद्धम् । धयदाक्तौचे विशेष उक्तः 
शातात्तपन, चि [र 

आ्चाचस्थ च हासेऽपि पिण्डान् दद्यादशेव तु। 
पर्करः-- _ _  _ ह हि 

प्रथमे दिवस देयाख्यः पिण्डाः समाहितैः । 
द्वितीये चतुरो दध।द्स्थसञ्चयनं तथा । 
व्रास्तु दद्यात्तृतीयेऽहि दख्ादि क्षाल्यत्तथा ॥ इति । 

दक्षससवन्यथाऽऽह-- 
प्रथमेऽहनि पिण्डं तु दितीये चतुरस्तथ।। 
छतीये पञ्च वे दथादश्पिण्डविधिः स्मरतः ॥ इति । 

युदधारेहतेऽपि मनुः--(भ* ५ ३ंलेो° ९८ ) 
उद्यतेराहवे शसः क्षत्रधर्महतस्य च । 
सद्यः सन्तिष्ठते यज्नस्तथाश्चौचमिति स्थितिः ॥ इति । 

यक्तः=पिण्डद्ानादि रूपः । सन्तिषिति-समाक्तो भवतीद्यर्थः। 
ब्ह्मपुरणेऽपि- „ हात 

खदथःशाच प्रदातव्याः सऽपि युगपक्तथा । इति । 

अथ पाथयश्नाद्वकाहः । 

शातातपः, _ . [र ध 
भूकाकात्परेतरोकं तु गन्ुं श्राद्धं समाचरेत् । 
तत्पाथेयं हि भधति सूतस्य मनुज्जस्य च ॥ इति, 

अन्न च शिष्टैः भ्रथमदिने क्रियमाणत्वादाद्यदिनं श्रयम् । स्शष्यथषरि 
तु खञचयने छत मनुष्यलोक त्प्रेतलोकं गच्छत आमेन पाथेयशभाद्च- 
मेको दि ्टविधानेन इत्युक्तम् । तेन दिनान्तरमपि तस्य काठः । 

अथारिथिसश्नयने कालः । 



१ ® ५५ 

२५४ दारमिश्नोद् यस्य समयप्रकाचश- 

तत्र सम्क्ततः-- 

प्रथमरह तताय चा सत्तम नवमभ्पवा। 

अस्थिसञ्चयनं कायं दिने तद्भाजः सदह ॥ दात । 
विष्णव चतुर्थमपि दिनम(ह--“चतुरथं दिषसरेऽस्थि सञ्चयनं कुय्याः 

तषां गङ्धाम्भलि परक्षेप” इति । 
दिगोदासनिबन्ध बरद्मपुरागे वणंपुरस्कारेणापि कालविशेष उक्तः-- 

कुयुस्त॒रततःये विप्रस्य चतुथ क्षत्रियस्य च। 
पञ्चमे वेश्यजातेस्तु शुद्रस्य दश्षमेष्टनि। 

उथदहा।दय (शोच विश्चेषस्तत्रेव- 
यदश द्विवीयेऽह्नि कत्तन्यस्त्वास्थसञ्चयः। 
सद्यः शोच तत्क्षणं तु कत्तव्य इति निश्चयः॥ 

अषस्थिपलाश्दादे तु स्षीनकः- 
पालान्च त्वस्थिदारे च सदयः सञ्चयनं मवत् । 

शरग्वादिमरणे मनुना विशेष उक्तः-- 
तस्य त्रिरा्मान्ौचं द्वितीय त्वास्थसञ्चयः। इति । 

यज्ञ केशचिन्नवीनेः सबकालानां सवेवणेविषयस्वेनोपन्यसनं तद्तरह्म- 
पुराणवाकयाष्शनपुलकमिल्यश्चद्धेयमेव । न च ब्रह्मपुरागोक्तव्यवस्थापक्षे 

खत्तमनवमदिनयपक्चयो्िविषयता स्यादेति वक्तव्यम 
भराद्धचिन्ता मणा--.. 

सत्तम वदयज(तस्तु नवम द्युद्रजन्पन 

इत्यस्यैव पारस्यादरणात् । अत्र वारनक्षन्ननिषधे(ऽपि यभनोक्षः- 

भोमाकंमन्द वारेषु तिथियुग्मषु वजयेत् । 
घजयदेकपादक्षं दविपादक्चं ऽस्थिखञ्चयम् ॥ 
प्रदातृजन्मनक्षत्रे त्रिपादक्षं विक्ञिषतः। इति । 

तदतदस्थिसञ्जयन सागन्यनेकयोरपि दादादनादषव कार्यसमि- 
त्थादाङ्गिराः- 

अनास्ममत उच्कछन्तः सभन: सस्कारकमणः। 

द्युः सञ्चयने दादान्मुताहस्तु यथावि ॥ इति। 

भयोदकदानकालः 
(क 

गौतमः-प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमनषमेषूदक क्रियेति । 
अथ दश्ाहमध्ये दृशपाते भविष्यपुरण- 

प्रवूतच्ताश्ोचतन्धरस्तु यदि देः प्रपद्यते । 
समाप्य चोदक पिण्डान् स्नानमात्रं समाचरेत् ॥ 



दशामध्ये दश्पाते निणयः। २०७ 
कि 

आशोचसमात्तिपयन्तमिति शेषः । 
ष्यशङ्गः- 

८ > +€ __ श ५ (6.9 
आश्षोचमन्तरा दशां यदि स्यात्सकवंवर्णिनाम् । 
समा प्रेततन्वस्य कूय्याोरेत्याह गौतमः ॥ 

भठीनतिरपि--. . . त 
आद्यन्दाषेव कत्तव्याः प्रत पिण्डोदकक्रियाः । 
दविरेन्दवे तु कुर्वाणः पुनः शाष समदनुते ॥ 

दिरन्दवेचन्द्रद्य । दश्ास्पाचीन पकः क्षीण हन्दुदशत्तरमपरो 
भाक ब्चि मान् । कारादशें तु पतदरग्रे तथेति कृत्वा षचनान्तरं सासखरतम्। 

चन्द्रद्यये तिथिनेव दयः प्रेतस्य शान्तये । 
यदि ददध्यादिचन्द्रेऽन्नं दातुः कुडविनाशनम्॥ 

पवे सामान्येन मातापितुविषयेऽपि दश्च एव पिण्ड।दककानादितः 
श््रसमात्तिप्रसलक्तो - 
२र२श्मतिच् (6 ५ ॥ 

अन्तदशादे दशश्चत्तत्र स्वं लमापयत् । 
पेजोस्तु याषदाशोचं ददयार्पिण्डतिलाञ्जखीन् ॥ 

पिनच्रोरिति विरूपेकशेषः । पव सति यद्गालवेनोक्तम्- 
पिच्रोराश्रोचमध्येऽपि यदि दशः समापतत् । 
तावक्ेवोत्तरं तन्त पयंवस्येत् उयहात्परम् ॥ इति । 

तस्यायमथः । पिन्याशोचमध्येऽपि ददयेपात समािशूत्तरतन्धस्यो- 
चिता किमुतास्याश्चोचमध्ये इति पितुञ्यात्तिरिकलपिण्डविषये उत्तरत. 
सवरस्यावदयकखमाप्िप्रद सनाथं न पुनः पितृविषयेऽपि नियमार्थपिति। 
भदतु वा पितृविषयेऽपि नियामकं तथापि""अस्वम्यं रोकविद्धिषट वरयम. 

प्याचरेक्न तु" इस्यनन न्यायेन रिष्टाचारसलद कृतेन “पित्रोस्तु ` यावदा. 
दो चं” इत्यनेन गातमवचनेन गालववचन बाध्यत हति पियादचचोचमध्ये दरी. 

पतेऽपि यावद्।शोच पिण्ड(दिकं ददात् हतरेषां तु द्शावधिकमेषोत्त. 
रतन्त्रसमापनाभेति विवेकः । अथ व। प्षि्रजस्य बीज्िपितृविषयं दत्त. 
कादिपज्राणां प्रतिग्रहाजादिमातापितवेषय वा गरववचनं गोतमवचनं 
त॒ ओरसपत्रिका।पुत्रयोमांतापितृविषयम् । अथवा भौरसादीनां सर्वे 
षामपि स्वमातापिक्विषये आपदनापत्कद्पाश्चयणेन व्यवस्था विन्नेयेति 
मद्नपारिजातः । माधवनिणयामृताद्। उयहू(नन्तर दशप(त म(तापिवतन्त्र 

स्यापि खमात्तिनि तु उथहमध्यं दशपाते गातमवचनमपि तद्धिषयकमेक। 
मातापिवृव्यतिरिक्तानां तु दद्याहमध्ये यका कदाचिदृक्द्ेपति तन्त्रस्र- 
मातिरवात. । द शहदमभ्य दशर पात दरात्पू्व भ्रमदटस्याद्ना यदा प्रेत. 



१०८ यीरमिश्रोदयस्य समयव्रकाशे-- 

लन्त्रमनारब्धं तदा तस्य दर्शोत्तरमपि आरम्भः समा्िथोचिंतिव तक्षा 
हविरेन्दवतादोषो ऽपि परिहृतो मवति । नख ^“आयेन्श्ावेष क्म्या" शति 
वचनात् दर्शाँनुरोयेनारम्भो$पि दश्चावपृ्ेमाक्षिप्त इति शङ्कनीयम् । आ- 
्न्दावेवेरेयन्न कत्तेऽ्या इति न बिधीयते तथासति “आद्यन्दो' इति 
५कत्तव्या'' हति च विधयद्य वाक्यमदरः स्यात् तनन्रापि द्विरेन्दव 
हृति निषेधात् दवरन्दवत्रमवे निषिध्यत इति । कचिद्शपातवत् सङः 
करान्तिश्यतीपात योरपि पाति तन्त्रसमासि; वचनं च सङ्क (तिरृत्वा 
किखितम्। 

दशाः सङ्क्रमणं पातो द्शाहान्तर्यदा भवेत् । 
तावतेवात्तरं तश्त्र समाप्यामिति कचन ॥ शति, 

तन्त निषन्ध्रभिरधरत नेराकरामव प्रातेभाति । व्यतीपातस्तङक्रा 
म्तपात तन्श्रस्मात्तः दष्ठाचारेऽप्यदशनाखच हति । 

अथ नवामश्राण बरडरत्रद्धान चट्यवष्राच्चद्ना माप्रकाना कालः | 

लषारवरखयन नवमिश्र तु षपडतूनिति | 

षड् ऋतूनित्यस्याथा$त्र विवक्ष्यते । तानिच मरणमाघादार 
भ्य सर्वर यवल्रतिमसं विधीयमानानि द्वादश उनमाविक त्रपा 
क्षिकम् उनषण्मासकमूनाद्दक चत्यव षोडश मवान्ते। आह ~ 

जातृरुष्ये, १ विता 
दादश प्रतिमास्यानि अधद्यषाण्मासिके तथा । 
त्रे पाक्षिकान्दिक चति भ्रद्धान्यतानि षोडश ॥ ईति । 

अत्र ददश्चप्रतिमास्यानीति पृथगभिधानादाच्षाण्मालिक्षायिदिक- 
शाब्दा ॐनमासिकोनषाण्मात्तकाना्दिक पराः । आह --- 

गोभिल १ 

उनषाण्मालसिक षष्ठं मास्यूने चोनमासिकम् । 
पाक्षिक त्रिपक्षे स्यादुनाद्दं ददशो तथा ॥ इति । 

उनषाण्माक्षिकमूने षष्ठ मास्ति, त्रपश्षकं तृतीये पक्षे, उनाश्ड्कम् 
ने द्वाद माक्ञि, ऊनमा्तिक तु द्वादशाहे ऊनमान्तिवा कायम् | 

मरणात् द्वादशाहे स्यन्मास्यूने वोनमाल्तिकम् । 
दति तनेवाक्तत्वात् । अत्रनमाक्षकाद्रानि उनमासादेषु कायाणी 

युक्तम् । तत्र कियद्धिदिनेरुनेषु कायोणीत्याकाद्ायां- 
गलः, ति 

त्रिभिवी दिवसेन दाभ्यामेकेन वा तथा| 
आदाादषु च मासेषु कुय दृनाणदेकाषकम्॥ इति । 



भ्माक्ेकश्राद्धानां कालनिणंथः) २०९. 

इलोकगोतमोंऽपि- 
पक द्विजिदिनेरूने जिमागेनोन पव षा। 
ध्राद्धान्यूनाद्दिकादरीनि कुयाक्ेत्याह गोतमः ॥ इति 

ऊने=ऊनस्वे । आदिशब्दाद् नपाण्मासिकोनाद्यमासिकयोभ्रहणम् । 
जातुक्ण्यः-- 

पकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि वा जिभिः। 
न्यूमाः, संवत्सरश्चेव स्यातां प्राण्मासिकं तदा ॥ हति । 

वाण्मासिकेनऊनषाण्मासिकोनाद्दिके । पकेनाह्ा न्यूने पकदि- 
न पृत्तिन्यूने तदन्तिमे दिने इस्यथंः । अत पव 

पैटीनसि 

षाण्मसिकाष्ड्कि श्राद्धे स्यातां पूरवेद्यरेष ते । 
मासिकानि स्वकीये तु दिवस्त द्वादशेऽपि वा ॥ इति । 

पर्वेयुः=प्रतादःत्पूषेदिने। षाण्मासिकान्दिके=ऊनवषाण्मासिकोनान्दिके इति 
मदनरत्नः । त्रेपक्षिककालमाद-- 

काष्णाजन 

ऊना न्यूनेषु मासेषु विषपरहे समेऽपि वा । 
„ _ जक्षि तपश्च स्यान्मरताहष्वितराणि तु \ इति । 

भविष्ये-- 
षष्ठे षाण्म(सिक कुर्यात् दादे मासि चाग्दिकम् । 
नरे पक्िक्े अवदच्रत्त च्रिपक्षे तदनन्तरम् ॥ इति । 

न च काष्णाजिनिना ¶च्रपक्ष' ह्युक्तं भमवष्य तु श्त्तात्रपक्षे१इव्युक्ततन 
विरोध हति वाच्यम् । वत्तऽतीत इति नाथः, किन्तु जपश्च इत्याधिक 
ग्णल्तप्तम्यनुरोघादुचृत्त प्रचुत्ते इत्यथ ते कश्चित् । कचत्त्- 

सूतकान्ते गह धद्धमकोाद्दिष्ठ प्रचक्षते । 
द्वादशेऽहनि मासे च अपक्चच ततः परम् ॥ 

इति ब्रह्मपुराणवाक्येऽपि पयाटःद्धनच्चनोपात्त-वृत्त इति पदस्य अ- 
तीत इति यथाश्ुतमेवाथं कत्वा अत्रापि जिपक्चे हइत्पस्याप्रेऽ्तीत ईति 
शेषं पूरयन्ति । 

ध्य [स~ श 

द्वादशाह चिपक्षे च षण्मासे मालिकाष्दिके। 
भ्रद्धानि षाडशेतानि सस्सतान मनीषिभिः ॥ 

अयमथः । द्वादशे व्यनेन तत्र क्रियपाणमूनमासिक, षण्मास हस्यने. 
नोनषाण्माक्षिकः, मासिकं प्रतिमास मताहे क्रियमाणं द्ादश्चसङ्ख्याकम् , 

।°स० २७ 



क की 

२१० दीराभिचोद्थस्य समयप्रकाच्-- 

सादिकमूनान्दिकम् । अत्र च द्वितीयादिमासकान्रि द्वेतायत् यावि 

मासषु म्रताह कत्तव्यानअद्यमासक्त प-काद्श्ऽह् कत्तव्यामत्याह- 

याज्ञवल्कयः, ( भ० १श्रा० प्र° इलो २५६ 

मरतेऽहनि तु कत्तव्य प्रतिमासं तु वत्ससम् | 

प्रतिसंबस्सर चवपमादयमेकादक्षोऽटनि ॥ 

वत्सरमिति वत्सर पृत्तिपयन्त, “कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे ' ( २।३।५ ) 

दृ ति्भितीयति । थत्र कोचत् । आद्यस्रुनानतोर्थ गरहीत्वात्तरश्ततिथः पृचति- 
चिपर्यन्तं त्रिशत्तिथसमुद्ायात्मक्चन्द्रमाल्तमानन वचेत्रश्ुङ्कप्ञ्चम्या 
म्रतस्याचिप्र्ुङ्कचतुश्यां मासिकम् , पएवमूनषाण्मायिक्रानाच्दकयोरं 
काहन्यूनतापक्ष ग्रहन्यूतापक्च च तृतीयायां प्रतिपदि च तयोरनुष्ठान 
मति । तनच्छम् | "स्रनम्दान तु कत्तव्य ईति पुवाक्तयाक्ञवत्क्यवचनात्, 

स्ताहष्वितराण तु" इति काष्णाजिनिवचनाच्च “'मासिकानि स्वकीये 
तु दिवसे" इति,“वाण्मासिकव्दृकधघद्ध स्यातां पूवद्ुरवते इति पूवां 
पन्यस्तपैदीनसिवचनास्च, तेन पञ्चमीप्रमीतस्याग्रिमपञ्चम्यपिव मासिकः 
मूनपाण्मासिक्रादि तु चतुथ्यामच । ट्वहन्यूतापक्चे द्वितीयायामेव । अत 
पवाक्त छलादशे, 

मासिकान्पपि चार्नानि चा्ठा्विश्चतिमे दिने। इति । 
माधवेन तुनषाण्मासिकं सखप्तमास्रगतम्रुताहदिनास्पृचद्यरनुष्ेयम् 

उनद्धिकं च द्वितीयवत्छर।देमरत। ह दि नात्पूदयुः कत्तभ्यमिति । अत्राय 
मुग्धव्यामोहनिचृस्ययं स्पष्टः काटविवेकः । मासे मव मास्षकमितिभ्यु- 
त्पस्या, मासेऽतीते मवं मासक्रमिति व्युत्पत्या वा,मास्रसखम्बन्धि मसिः 
कामिति देमा्क्ततयुत्परपा चा, मासाद भवं माक्षिकमिति ग्युरेपत्या वा 
मासिकस्य यद्यपि त्रन्मासभवनं तन्माससम्बन्धो वा तन्मासान्तगंत- 
4 त्किञ्चत्तिथ्यधिकरणक्त्वनापि सम्भवति ज्योतिष्टोमस्येव वस 
न्तकाषिकत्वं श्राद्धस्येवापरपाक्षिकत्वम् । तथापि प्रथमातिक्रमे कारणा 
भावात्  कयमाणस्मात्तवबहु्चनानुरोघाज मासापक्रम एव कर्तव्यता 
निश्चीयते । तानि तु वचांसि “माल्िकानि स्वकीये तु दिवसः इति 
““सरताहध्वितराणि तु” हति “स्रृतेऽहनि तु कच्य" इति च 

ब्रह्मपुराणऽपि- 

द्ादरोऽहनि मासे च चिपक्चे च ततः परम् । 
मासि मास तु कत्तव्य यावर्सखम्वत्सरं द्धिज्ञेः ॥ 
ततः परतर काय सपिण्डीकरणं क्रमात् । 



[८ % ^~ _ ̂  ^ 

भासकश्रद्धाना कखानखयः। २६१२ 

छते खपिण्ड्वीकरणे पाणं प्रोच्यते पुनः 
ततः प्रश्रूति निमुं्तः प्रेतत्वात्पितृतां गतः । 

व्याघ्रपादोऽपि- 
पकादसे चतुथं च मादि मास्ति च वत्सरम् । 
प्रतिसर वत्सर चेवमेक्ोदिश मतःहनि ॥ पति। 

पव सल्याद्यमासिकमेकराद चदे, ऊनम।सिकमुने मासि दाद् खाद वा, 
दितीयमासिकं द्वितीयमासस्यादयस्नततिथो, तृतीयमांसकं तृतीयमा- 

सस्याद्यश्रुततिथो क्रियमाणत्वाच्चेचश्युक्कपञ्चमीप्रमीतस्य वेशाः 
शकट पञ्चम्यां क्रियमाण द्वितीयमासिक ज्वेषद्युककपञ्चम्यां तृततीयमा 
सिक भवति । पएवमन्रऽपि तत्तन्मासे बुध्वा द्वाइशमासस्य फाल्युनस्या- 
दय्रतातथो पञ्चम्यां द्वादश्मास्िक कत्वा उना(ज्द्कं चत्रश्ुक्डछचतुथ्यां 
भवति । यदा तु सपिण्डाकरणे "ततः संवत्सरे पूणं सप्ण्डाकरणम्' 

इ तात्यायनपक्चस्तदा तर्मिक्व दिने उनान्दिकस्तपिण्डीकरणयोचः 
इक्रमत्वादुना्दिकि त्वा सपिण्डीकृतिः । यदा ववादलायनपक्षः “अथ 
सपिण्डीकरण सवत्सरान्त इति, तद्! पृवदिन चतुथ्पमुनान्दिकङ्त्वा 
चेचद्युककपश्चम्यां द्वितीयवत्सराद्यम्तति्थौ सपिण्डोकरणं सत्वा 
तत्रेवाब्दिकापेतबाद्धव्यम् । वस्तुतस्तु न पक्षद्वयम् । कत्यायनवाक्येऽपि 
सखबत्सर पृण सति द्वितीयदिने खापिण्डाकरणामेति व्याख्यासरम्मवात्। 
विद्वादरऽपि माल्िकानामादयम्रतततििकालटिकत्वं कण्टर्वेणाकम्- 

मासेपूक्तं यदेकादशदु खतदिनेष्वा्यमकाद्श्षाह 
न्यूना्दे यत्तदधं यद् पि तदपरे द्ादश्चाहे जपश्च । इति । 

तत्नाद्यमाल्िक खता भराप्तम्-"अादयमेक।दरेऽदनि'दातिवचनाद्क)। 
द श्ऽद्धि उत्छृष्य विधीयते । ततस्चेकादशेऽह्नि ्रद्धत्रय नवश्राद्धान्त्यम् 
आदधमासिक स्वतन्त्रैकोदिष्ट चेति। सद्रत्थथषरेऽप्युक्तं स्वतन्नेकोदिषटे 
क्रियमाणे अन्येषां तन्रणाचुष्रानलिीद्धर्च्छतामस्ति पृथगनुष्रुनपश्च 
चादौ स्वतन्त्रैकोाद्दिष्टंकायमिति । पच प्रथममास्सिकोनमासिकन्रपक्षिः 
कतृत्तयमस्िकचतुथपश्चमषाण्नालिकरानष।ण्मासिकदप्तमाएमनचम 
द् शमेकाद्रद्धादशमासिकोनान्दिकानिषोडशश्चद्धानि दद्यादिति देम 
दाहूतदू्रबापितः ्रद्धक्र मो$प्युपपद्यत । अन्यथोनान तत्तन्मासकात्तर 
त्व जेपक्षिकस्य च द्धितीयोत्तरत्व न स्यात् । पतेन यच्छ्ुखपाणिनेक्तं म।स 
भवमिध्येव समासख्याग्युस्पात्तिः, न सेव सवोद्यद्ृततिथ मातिकापत्तिन्रू 
ततिथेमुततिर्थि यावच्चान्द्रस्य विवान्षितत्वात् । खनतियरिति व,वघौ 
पञ्चमी तेन।न्यग्ततियरेव पृवमासश्ब्दाथेत्वम् अतश्च प्रथममाक्िक 



२१५ यीरमिच्रादयस्य समयप्रकाक- 

द्रितीयमननतिथाचवेति। तान्नरस्तम् । उदराहतसुत््रि रोधात् ननु “प्रतिः 
खंवर्सरं यैवः इनिचचनादाद्यनुततियि गृदीत्वा आद्यसावत्सरिकस्यापि 

आयमास्िकवव्परवृ्तिः स्यादहि7चत › सत्यम् । “अश्यमेकादशेऽहनि' 
शति मासिक इव यद्यत्र वच स्यात् । प्रत्युत तस्य ॥द्रतायवत्सराथम 

तति यावुन्पननत्वादायस्रततिथो ध्रासिगेव नास्ति द्वितायवत्सरादा 
क्रेयमाणमाबद्धकमत्युच्यत तृतायवत्स्षराद्। तु प्रच्यान्दकामात । जत 

पवोक्तम्-- 
ग्रययस)र, द्वितःयसचत्सराद्ावाष्दक् तृतीयसवत्ससद्! प्रत्यादद् 

कामिति क्म इति । 
[नणयाभ्रत दु-- 

व्राह्मणं भाजयदाद्य हाततव्यपम्रनटेऽथवा । 
पुनश्च भाोजयष्धेप्र द्विराद्न्तमवेदेति ॥ दषते, 

अतश्चेकादशेऽदह्धि विध्ीयमानम् आद्याद्दिकपिति । आघकमास 
प्रात अधिक मासिक कायम् । तदा सप्तदश्या भवन्ति- 

अ दयमेकादरे कायमाधके खायिक्रं भवेत् । 
इति लौग।।क्षिवचनात् । | [र ॥ 

अन्दमभ्बुघरं ददय।दन्नं वापि सुसाञ्चितम | 
स चत्सर विचुद्धेऽपि प्रतिमासं च मक्षिकम् ॥ 

दति काथुमिस्मरणच। 
संवत्सरानिरेके वे मासरश्चिव च्रयोद्रा। 
तस्पमाच्नयादश्चे श्राद्ध न कुयान्नोपतिष्ठत ॥ 

इति कष्यभ्यद्गवचने त्रय।दशमासिकस्य निषधश्रवणादाघकमास्तप 
मासिकविकस्प ईति काचत् । चस्तुनस्तु पतस्यामावास्याविरोषविहि 

तकाम्यश्राद्धावेषयत्वस्थ स्थापितत्वान्मासेकनरृद्धिरेष युक्ता । यत्त 
दमाय षाडराश्राद्धानां प्रकारान्तरण गणन सपिण्डाकरणादीनां च 
ष।ड शश्र!दान्तगतत्वनापचणनम् । तथाह 

म्रह्यपुराणे, 
चृणां तु व्यक्तदेदानां श्राद्धाः षोडश सवदा 

द १ क स. ५ चतुथ पञ्चमे चेव नवमेकादेश्चे तथा॥ 
ततां ह्वादशाभेमासेः राद्धा दादश्सङ्ख्यथ। । 
क त्न्याः श्रुततस्तधा तत्र 'वप्राश्च तपयत् ॥ 

भववष्यपुराणञ्जप-- 
अआस्थसञ्चयने श्रा चिप माक्कानि च । 
क दि प [ क्य भ रिक्तयाश्च तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडश ॥ इति। 



पासिकश्राडानां कालनिर्णयः २९१३ 

रिक्तयाश्च तिथ्योरिपयेकेनान्हा न्यूने षष्ठे द्वादशो च मास इत्यथः । 
जातूकण्ये:- 

छदा प्रतिमास्यानि आद्यं भाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणं चेवमित्येतच्न्राद्धगेडशम्॥ 

मायम्-फकाद्शाहिकम् । परण्मासके=उनवाण्मासिङे । पक पूवष 
र्कान्तगतमूनषाण्मास्िकमपरमुत्तरषटूकान्तगतमूनान्दिकम् । तत्र 
यत्तावत्सपिण्ड।करणस्य षाडशशधाद्धान्तगतत्धाभिध्रानं तदु बहुस््रातव 
चेएविरोधादसमञ्जसमिव प्रनिभाति । 

श्राद्धानि षोडशापाद्य विदधौ सविण्डनम् । 
ति लोगाक्षिवचनात् + 

तथा-- 
अवाक् क्षपिण्डीकरणात् कुःयाच्छ्राद्धानि प्रोडश। 

इति पेटोनंसिवचन।त् , 

श्राद्धानि षोड शादस्वा नेव कुःयात्सपिण्डनप् । 
इति गोभिल्वचनाच्च सपिण्डोकर्णादीनां षोडशश्नद्धेभ्यः 

प्रथग्मावात् । तस्मास्प्रतत्वनिन्रूस्यथकत्वाभिप्रायेण तदन्त मावोत्कीत्तेने 
स्म्रतिवाक्येषु दष्टव्यम् । तेन पृूवाक्तम(लिकस्वरूपसर्ःख्यानुकूर्यं शिष्ठा 
खारश्चायुगरहातो भवति । विरुद्धगणनस्यतु शाखाभदन देशमेदेन वा 
व्यवस्था दष्टव्येति । क्षत्रियादिभेरप्यतदाचं श्राद्धं सत्यप्याञ्चीच एका 
दशेऽ्न्येव कायम् । आह पैठेनसिः- 

पक्ादयेऽदहि यच्छ्राद्धं तत्क्तामान्यमुद्ादतम् | 
चतुणीमपि चरणानां सूतकं तु पथर् पृथक् ॥ इति । 

शाङ्खोऽपि-- 

आद श्रद्धमश्ुद्धोऽपि कुयादेकादशेऽहनि । 
कन्त स्तात्कािक)ं शुद्धिर्श्युद्धः पुनरेव सः॥ दइ 

च दयःशाचदवत्याद्य नद्ध स्वद् ध्ाश्दन्यव ब्रद्यणं 

कार्यम्। तथाच- 
ख एव, 

@ 
ॐ (र, ष 

द् स्स 

सद्थश्लौचेऽपि कात्य प्रेतस्येकादक्तेश्हनि । 
स्व एव दिवसस्तस्य श्रद्धशस्यासनादिषु ॥ इति) 

सथशश्रोच श्व्ये काहञयद्टाशोचयोरुपरघ्चगम्। आदिता गनेमरणदिन। 
म्यस्मिन् दिने दाहे सति दाहाहेनादे।रम्य नवश्रद्धेकादरादिक्षत्रेपाक्षि 
कान्तानि कुयात् । अनहिताग्नेस्त्वकाग्ननिरग्नेवां मरणदिनदारभ्य। 



+ # ५ 

{ट चारामन्राद् घस्वसमयप्रक्च्- 

तदुर्वानितूभयोरापे मरणादिनादेव । तदाह-- 
तमह्वा्यनः) ४ स ध ६ ध 

्रद्धमाग्नमतः काय दाहाद्काद्यम्र्नन। 

ध्रवाणित् प्रकुःचात परमीतादनि सवदा ॥ इति । 
प्रवाणीति जैपक्चिक्रादुष्वानां संज्ञा । 
ऊर्म त्रिपक्ायच्छ्राद्ध श्रताहन्येव तद्भवत् । 
अधस्तु काप्येद्।हादाहितग्नाद्धजन्मनः॥ 

इति जातूकण्५ वचनाच । अग्निमत इति बह(भ्निमनन् गह्यते । 
रणाद्व कत्तव्य संयोगो यस्य नामनि; 

कादादृष्वेमशौच स्याद्यस्य वतानिको वेधिः ॥ 
इति शङ्घवचनकवाकयताखामात् । मरीचिमासिकानां मुख्यगाणादि- 

क टल्पमह~- 

मुख्यं श्राद्धं मासि मालि अपयाक्ताचुतुं प्रति । 
द्वादशाहेन वा कुयदकार् दइ(दशशापि वा ॥ इति । 

प्रतिमासं मृताहे मासिकं श्राद्धमिति मुख्यः कट्पः । अप्याक्तो=प्रति- 
मासं ्द्धकरणाशरक्तो ऋतु भरति । ऋतोरत् चन्द्रस्य सोरस्य वासः 
स्मवान्मासद्धयश्राद्धमधरिममा कि कामिति तस्यार्थः। अयमथः । पूव 
मास्त शृतितिथिमुख्छङ्भ्योतच्तरमासे शृतितिथो मतिक्रान्तशनाद्धं प्राप्त 
कालंच श्रद्ध चति द्वय तत्र कायम् ¦ क्वचिच्रयमपि। यथा पकादशाः 
हे आद्य निवेस्य उनमास्षक च स्वकाटे त्वा ततो दवितीयमासिक 
्रपाक्षिकं च तृर्तायमासिकेन सह, चतुर्थंमासिकेन सह चतुय, पञ्चमेन 
सदह षष्ठम् , ऊनषाण्मासिकं च सप्तमन सह, अष्टम नवमेन, दक्चाममेक्षा- 
व्दोन, दाद् शमूनाब्देकेन सहेति पञ्वेमप्युक्तम् “नवमिश्रं तु षड़तरम् 
इति । तस्याप्ययमेवाथ हात द्वितीयकद्पः । अथ वा द्वादशेन द्वादरभि- 

दिने; अपवग वृतीया। ताबद्धिर्दिनेरपवृत्तानि द्वादश्चमासिकानि काय्यौ 
णि। तत्रा्चाचोत्तरादेने एकाद खाद मां, ततस्तदुतच्तरदिने तूनां द्विती. 
यच, ततस्तदुत्तरदिने पाक्षिक तृतीयच, ततस्तदुत्तरेषु जेषुदि 
नेषु क्रमेण चतु थपञ्चमषषठानि, तत उत्तरदिने तुनषाण्मासिके सप्तम 
च , ततस्तदुत्तरदेनेषु भष्टमनषमद्श्चमेकादशानि ; तत उत्तरदिने 
ढ।दशमूनाच्दक् चत ददश्चामदनः षाडश्च भदद्धान इत्वा तदुत्तर 

दिनि खापेण्डाकरणम् । न्रद्धाचन्तागमे। तु द्ादचादमुपक्रम्य दादश्राभिहें 
नदद माक्लकाच ्रद्धन स्त्वा ततः परह्भ्नन सापण्डाकर्णामत्यु 

कम हात तुतवयकल्पः। अथवा पकास्मन्नव देने एकाहे पक्दक्चदं 



मासिकश्राद्धानां कालनिणयः। २१५ 

"दशाहे वा दादश्ापि माद्लिकानि छृत्वा सपिण्डीकरणं कायमिति च 
तुथः कर्प; । द्वादशापि षोडश्चापीच्यथः। 
कण्वः 

नवश्राद्धं मासिक च यदयदन्तपरेतं भवेत् । 
तत्तवुत्तरसलातम्यादयुष्ठुय प्रचक्षते ॥ हति । 

ऋष्यग्ङ्गः-- 
पक्ादटिष्टेत सम्प्राप यदि चिदहनः भ्रज्ायते। 
मासे ऽन्यास्मन तिथो तस्यां करुयादन्तरितं च यत् ॥ 

भन्तरितं माकिक तदुत्तरसम्बन्धिनि मासि कुवादिति कालादश । 
अत्र चक्र।रण तम्मासिकलमुश्चयः अन्तारेतं तन्मासिकं कुयादिति 
निणेयामृते । अ।शोचादिना तु मासिकान्तसयये आशोचान्ते उत्तरमासे 

मृततिथौ वा अमावास्यायां वा कृष्णैकादश्यां वा अनुकल्पेन शङ्केका- 
द् दथामपि वेति । उक्त च काटनिणये-- 

आशीचोपरहती तु मासिकविषेरा लौ चकालाव्ययः 
चास्तो वोत्तरमा्ति तदिनिममावास्या सितेकादश्ची । 
सुक्क वाप्यनुकल्पतोऽत्र गदितव्यादि । 

पतानि षाडदरा श्राद्धानि संवत्सस्द्वाक् द्वादशादादो रूपिण्डोकः 
रणे कत्तव्ये अपरृष्य सापिण्डाकरणात्पू्वं कत्तेभ्यानि । 

श्राद्धानि षाोडशश्चापाद्य विदश्वीत सपिण्डनम । इति ेगाक्षिवचनत् । 
अवाक् सपिण्डाकरणात्कुयात् श्राद्धानि षोडश । 
दीति पेटनिसिवचनाश्च । सपिण्डौकरणात् प्रागपकृष्य कृतान्यपि सपि 

णडनोत्तर पुनस्तानि स्वस्वकाले कत्तव्यानि । तदाह- 
अजराः, 

यस्य सवत्सराद्वार् छपिष्डीकरणं छतम् । 
मासिक चोदकुस्भ च देयं तस्यापि वत्सरम् ॥ इति। 

[4 

गाल्वोऽपि- 

अवाक् सवत्सराद्ययस्य सपिण्डीकरण कतम् । 
षोडश्चानां द्विराङ्त्ि कुर्यादित्याह गोतमः ॥ इति । 

अश्र विश्चेषमाह काष्णाजनिः- 

अकागञ्दाद्यनत्र यत्र सपिण्डीकरणं छतम् । 
तदुष्व भा्िकानां स्यायथाकालमनुष्ठितिः॥ इति । 

असश्याथः । षोडशानां मध्य यानि स्वस्वकारङे द्धिजाणि तानि 
ततः स्पिण्डन उपास्थते सप्पृ्ं यानि अवशिष्टानि अपरृष्य कतानि 



२१३ वीर मिप्रोदयस्य खमयप्रकाह-- 

नान्ये पूनः कुत न त्वन्यानि स्वस्वकलिकनानीत्यथः। विवाहद्पः 
स्थितौ त सरपिष्डीकरमणात्पुचमपक्रष्य कतान्यापि वृख्यनन्तर पुननव 

काया णीत्यार्-- 
क् [ह्द्रार्ययः, इ 

नित्य च्द्धितम्नतु मासिकानि न तन््रयेत्। 
अयातयामं मरणं न भवेष्पुनरस्य तु॥ इति। 

सृख्यनन्तरं मासिकानिम कुःयाततदा अयातयामं नूवनमरण नभम 
तेत् । अन्या नुननं मरणं मशहदेत्यथः। 

प्रतश्राद्धानि शिष्रानि सपिण्डाक्रण तथा। 
अपरृष्फापं क्रुवात कता नान्दाप्रुख दजः॥ 

षति शट्यायनिश्च। सपिण्डीकरणोत्तरं व्रख्यादिपाते तु अयुमाः 
सिकान्यपि अपक्रण्रव्यानि। 

सपिण्डकरणाद्वागपक्रष्य कृत्यपि । 
पूनग्पट्रस्यन्ते वुदूध्युत्तरनिषेधनात् ॥ 

हति काष्णीजिन्युक्तः। अतः सापिण्डाकरणादकाम् ऊध्व चापकषः 
सखः । नचु- 

प्रतसस्कारकम्माणि सानि घ्रद्धानि षोडश) 
यथाकारं तु क्रायाणि नान्यथा मुच्यते ततः॥ 

षति हारीतवचनन्नापकषः सिद्यनीितचेत् , सत्यम् । सवत्खरान्ते सः 
पिण्डाक्ररणे आपकर्षान ।अवाक्लापिण्डाकरणे तु केन निरादधव्योऽपक,. 
ष इति पोडशश्राद्धानि त्वेव सप्रिण्डोकरणं संवत्सर।स्थागपि कत्तव्य 
मिति । साऽयपापत्करपः \ यद्! भ्राक्सपिण्डोकरणाते प्रेतश्राद्धानि क- 
रोति तंदका।दृष्टपिधानेन कुर्यात् । यदातु तदुध्य करोति तदान्िकरं 
श्राद्धं यो यथा कराति पवणमकोदिषठं का तथा मासिकानि कुत् । 

सपिण्डाकरणादवाक् कुःवन् श्राद्धानि षोडशं | 
पक{दषटविघानेन क्रुयोत्सवौभि तान तु॥ 
सपिण्डं।करणाषटुभ्ये यदा कुयां्तद्ा पुनः। 
प्रत्यष्दं यो यथा कुयांत्तथा कुगरोः्स तान्यपि ॥ 

इति स्मरणादिति विज्ञनेश्वरः । तथा संवत्सरपर्यन्तं प्रतिदिनं त्रेतोदे 
दोन भोजनपयांप्तान्नसदहदित उदकुम्भा देयः। 
पद्मपुरण-- 

उदकुम्भश्च {तव्या भोर्यमक्ष्यसमन्वितः। 

यावद्धषे नरश्रेष्ठ | सतिरोदकपृवंकम् ॥ शति , 
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देम स्थृतिसमुचये-- » 

पकव्ादहात्प्रश्रूति घरस्तोयान्नसंयुतः 
दने देने प्रदातव्यो यावत्स्याद्वत्लरः स्तैः ॥ इति । 

पारस्करण पपिण्डद्ानमप्यत्र पाक्चिकमुक्तम्-अहरहरन्नमस्पमै ब्रह्यणा 
यादकुम्भ च दध्याचिपण्डमष्पके निप्रणन्तीति। 

भस्म ्रताय तदुदेशेनेव्यथः । अवोक्खापिण्डाकरणेऽपि देय इ 
व्याह -- 
याज्ञवर्क्यः, ( अ० १ श्रा° प्र० उलो° २५५ ) 

अर्वाक् सपिण्डीकरणे यस्य संवत्सर द्वेत् । 
तस्याप्येतत् सोदकुम्भं दद्ात्सवत्सरं दिजः ॥ हइति। 

सपिण्डाकरणात्तर मासिकष्विव नात्र त्रेतश्ब्दोल्टेखः। अस्मा 
देव वचनादुदकुम्मस्यापकषा नास्तीति प्रतायते । यत्त गोभिलघ्रादधकत्प 
भाष्ये स्कन्दवचो हलठखतम्- 

अश्न चव स्वराक्या तु सङ्खधां छत्वान्दिकस्य तु। 
दातभ्यं ब्राह्मणेभ्यस्तु ध्वा तन्निष्क्रयं च यत् ॥ 
अपि श्रद्धशतदेत्तेरुदकुम्मं विना नराः। 
दरिद्रा दुशखिनस्तात ! स्रमन्ति च मवाणंवे॥ 
ततोऽपकृष्य दातभ्यं भरतस्याप्युदकुम्मक्रम्। 

इति उदकुम्भस्याप्यपक्रषकं, तन्त याज्ञवल्क्यवचोविसंधान्न!पकर्षपरं 
कन्तु प्रातिदिनमुदकम्भान्नदानाशक्तो पकास्मश्नपि दिने तावन्तो यथा. 
सम्भव यदा कडाचिद्धा बत्सर्मध्ये तावन्तो देया शति तदर्थः 
आचारस्यापि तथाद्टष्ठत्वात् । अत्र कचिकर्कुम्मस्यान्नसादिद्य कचिदश्न. 
स्य कुम्भसाहेव्य यद्यपि, तथापि गुणप्रधानमावाविवक्षया इदमन्नमेष 
कुम्भ इति पृथगेव त्यागः कायः । अत्रच यद् वप्रेतदेश्चनान्नस्यतः 
त्स्थानीयस्य घा द्रव्यस्य श्रद्धया स्यागः श्द्धभिति विज्ञानेश्वरोक्तं श्रा 
दख््षण, व्ह्यणस्वीकारपयन्तः पितनुदद्य दन्यत्यागः श्राद्धमिति 
रल्पतरूक्तं, पित्रार्दश्चतुथ्वन्तपदेरूहिरय हविस्त्यागः श्राद्धमिति शल्पा- 
णयुत्तं च श्रा लक्षण, तदापि पएतच्छ्रदलक्षणाक्रान्तत्वादक्नोदकुम्मत्या 
गाप श्रद्धरूप पव । यच्र शूलपाणिन अस्व नव्यध्रद्धत्वमुकतमं- 

अहन्यहनि यच्छ्राद्धं सक्नित्यमसिधीयते, 
इति मविष्यपुराणोक्तनित्यश्राद्धलक्षणस्याज्रापि सादित, तन्न । अ. 

हन्यहनि यच्चोदितं तन्नित्यामत्यभिधानःद्यत्रावधिदिनविशेषाञुपादानेन 
जीवना वाधे नियोज्यत्व प्रतीयते तान्निव्यम । (कुःयाददरहः श्राद्धं" शइत्यन्न 

न्धा० लर २८ 



२१८ दौरमिश्रोद्धस्य समयप्रकाश-- 

च तादशचोदनायोैतस्वाद्धवति निव्यत्वप्रतीति;। न तु प्रृते । अं 
न्यथा कतिपयदिन क्रियमाणऽपि- 

अद्वयुककृष्णपक्चऽपि श्राद्ध कुय दिने त 
हत्यापर पाक्षिके नित्यश्राद्धत्वप्रखङ्गाददेति। ऊनपाल्िकोनषाण्माः 

सिकनाद्दिकानि नन्डादेषु न कायाण। 
ध 

ब्म्थिः-- 

नन्डायां मार्मवदिने चतुदेदयां पुष्करे । 
ऊनश्राद्धं न कुवीत गृह पुत्रघनक्षयात् ॥ 

भरौनिरपि~ , 
द्विपुष्करे च नन्दासु सिनीवाल्यां भूगेर्दिन। 

[य क चतुह्यां च नोनानि त्तकासु त्रिपुष्करे ॥ इति । 
त्रिपुष्करे च त्रिपान्नश्चत भद्रा तथिगुरुमोमरावेवाराणामन्यतभस्य 

मखने मवति । इयामंलन द्विवष्करम् । 
रस्नमालायाम्- 

विषमचरण धिष्ण्यं भद्र्तिभथियेदि जायते 
सुरगुरुरविक्ष्मापुत्राणां कथं चन् वासरे । 
मुनिभिर्वितः सोऽय त्रिपुष्करसंलकः ॥ इति । 
त्रिपद्ध चकत्तिथिमद्रा भेमज्यरत्रेभिः सह । 
तदा न्रपुष्करा यागो द्वयायागो द्विपुष्करः ॥ इति । 

द्वितायासक्तमाद्वाद्रानां मद्रातिथीनां पुनवंसृत्तराफाव्गुनीविशा- 
खे(त्तराषादढ।पूवामाद्रपदनक्षज्रणां मानुमोमकनैश्चरणां च मेलने 
त्रिपुष्करं द्विमेखने दिपुष्करम् । नन्दा; प्रति परषष्स्येकादश्यः। शेषं 
प्रसिद्धम् । 

इति मासिक्छानां कालनिणयः। 
। अय प्रताक्रयासु विदहितनिषिद्धकाला। । 

गाग्यः-- 

भत्यक्षशवसस्कार दिन नष विशोधयेत् । 
आराच्तमध्य क्रियते पुनःसस्कारकमे चत्॥ 
शाघनाय [दिन तत्र यथासरम्भवमेव तु । 
आरा च वेानच्रत्तां तु पुनःसंस्क्रियते सुतः॥ 
सशाध्यव दिन म्रह्यमूष्वं संवत्लराचदि। 
प्रतकायाण कुर्वत श्रेष्ठ तच्रोत्तरायणम् ॥ 
रृष्णपक्षश्च तन्रापे दजयतन्तु दिनक्षयम् । 



॥ 

पत क्रियासु विहितनिषिडकालनिणंयः। २१९ 

भ्रेतश्राद्धं प्रकृत्यग्गाग्यः-- 
नन्दायां भागेवदिने चतुददइयां जपुष्करे । 
तत्र श्रद्ध न कुर्वातति गृही पुत्रघनक्चयात् ॥ 

मरीविः-- 
पकाददयां तु नन्दायां सिनीवाल्यां भरगोर्दिने। 
नभस्यस्य चतुददयां ऊत्तकासु पुष्करे ॥ 

श्राद्धं न कुर्वतित्यनुषङ्गः । मेतक्रियामेव ग्रकृत्य- 
भ।रत, 

नक्षत्र तुन कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेन्नरः । 
न प्रोष्ठपदयोः का तथभ्चेये च भारत !॥ 
दारुणेषु च सर्वषु प्रत्यरो च विवजयेत्। 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि यल्ञेन वजजयेत् ॥ 

उक्तानि वज्यस्वर्ने(तिश्चेषः । दारणानि-- 
दारुणं चोरगं गद्रमेन्द्रं नेकतमेव च; 

दत्युक्ताने । प्रत्यरिः=पञ्चमताय । 
ज्योतिः परा्षरः-- .. त ॥ 

ख।घारणश्चवोग्रे मेन्रे नो शस्यते मनुष्याणाम् | 
प्रेताक्रिया कथञ्चिश्चिपुष्करे यमलधिष्ण्णे च ॥ 

साधारणे इ स्तिकाविश्ाखे । धुवागि=उत्तरा्रय रोहिणी च । उग्राणि 

पूर्वात्रयं सरणी मघा च । मेत्रमनुराधा । यमलविष्ण्यं-धानिषठ। | 

५ ९५ क ® [ षद 

भरण्याद्रा तथण्छेषा मूरुज्निचरणानि च) 
प्रतङृत्ये ऽतिदु शानि घनिष्ठाद्य च पञ्चकम् ॥ 

वर।हपुराग- वा वा 

चतुथाष्टमगे चन्द्रे द्वादृश्चे च विवजयेत् । 
्रेतक्कत्यं व्यत्तीपाते वेधरतो परिघे तथा॥ 
करणे विष्िसश्चे च हनेश्चरदिने तथा । 
जयोद्दयां विश्लेषण जन्मतारात्रयेऽपि च ॥ 

अन्मतारात्रयम्=आचद शमेकोनेविश्चानि । 
नम्दायां मा्मेवदिने जयोद दयां ज्रिजन्मनि । 
अन्न भद्ध न कु्वात पुत्रदारघनक्षयात् ॥ 

इत्यादयश्च निचघाः मत क्रियातिरिक्ते न प्रवत्तन्ते । भेत्रद्धेष्व. 
पि खावका्चेषु न प्रवसेन्ते । निरवकाशेषु स्वकाटेऽयुरएयमनेषु 

€ क 

प्रव्स्त | 



२२५ दारमिच्रादयस्य समयप्रकाश्- 

तदाह गाभिल-~ | 

नन्दायां श्चुकरवारषु च तुददयां जिजन्मसु । 

पक्रादद्रादप्रश्चति नेकोदिष्ट निषिध्यत ॥ 
वेजवापः- वा ् 

युगमन्वादिसङ्क्रान्तिदशं परेतक्रिया यदि। 

दरैवादापतिता तच्च नक्ष्रादि न शोधयेत् ॥ 

दति प्रेतक्रियाकिदहितनिषिद्धकालाः । 

भथ सपिण्डीकरणक्ाटः । 

तत्र यजमानप्रेत यारनाहिताग्नित्वे सवत्सरान्तो मुख्यः । उपस्थि 
तच्द्धिपूवकाल। वा । तथाच-- 
भविष्यपुराणे,  , तिः 

खपिण्डकरणं कुयांयजमानो द्यनग्निमान् ; 
अनादहिताभनः प्रेतस्य पूर्णेऽब्दे भरतषभ ! ॥ 

तथा पुरस्याऽपि-- = _  ,, ध 
निरभ्निः सहपिण्डत्वं प्तुमीतुश्च धमतः 
पूण सकल्सरे कुर्यादुचृद्धिवा यदहभेवेत् ॥ 

अत्र हि कुरुदेदयस्य निरभ्चित्वे निमित्ते कालो नियम्यते तस्यैव 
क माङ्कस्वेन विधीयमानत्वात् । यन्तु काटे कम विघीयतेन कमणि का 
ल इतिन्यायविद्वचन तद नुपादेयत्वाभिप्रायम् । न पुनरकविधयत्वपरम् । 
तथात्वे हि कालस्याङ्गत्वमेव न स्यादविधीयमानत्वात् । न द्यविधीय 
मानमङ्ग भवतीति । अत्र हि पथे इति वेखमाप्त्युत्तरदिन हत्यर्थः । 
तयाचोक्षना-- =  , . ू 

पितुः सपिण्डीकरणं वार्षिके सतवाखरे । 
आ घानाद्यपसस्प्रात्तावतस्प्रागपि वरलरात् ॥ 

नागर्रवण्डऽपि-- 

पितुः सपिण्डीकरणं वध्सरादुष्वेतः स्थितम् । 
चृ द्धि रागामिकी चेत्स्यात्तदवांगपि कारयेत् ॥ 

यच्च पेठीनसिना वस्रान्ते सपिण्डीकरणमित्युक्तम् । तत्रापि सति 
सघम्येच नतु दशान्ते पट इतिषद्वाचकत्वं पृचादाहतवाकयक्रेरोघा. 
त् । यश्च स््व्यथसरे द्वादशमासरोपान्यदिने ऊनाग्दिकं तदुत्तरदिनि स- 
पण्ड़करणं तदुत्तरदिने श्ुताहङ्पे भ्रथमान्दिकमिति, तदेतत् “वार्षिके 
शतवासर'' इतिषचनविरोघ दुपक्र्णावम्। पवश्व सति पकोदिष्टभ्रधान- 
कत्वेन मध्याहे सापिण्डनं विधाय पावेणप्रघानकष्वेन वापस सपिण्ड. 



®= © 

सापिण्डाकरणकालनिर्णयः। २२१ 

न कछ.वा सम्मवेऽपराह्न पव गोणकालरूपसायाहे वा सांवत्सारेकं का. 
यन तु रोपस्तस्य। केचित्तु मृताहदिने सपिण्डने आन्दिकलोप 
पव मुख्यकालस्याभवाव, शेषभोजनं षिन) सपिण्डाकरण 
श्रद्धापरिख्मास श्र! द्धान्तरारम्भस्यान्ुाचतत्वाश्चेति बद्ान्ति। 
तन्न । नहि गोणक्ऽचुष्ठाने निषिद्धमपि तु मुख्यका 
टेऽनघृतस्य गेणकाले । न च प्रहृते मुख्यकारेऽनधिकारप्रतिपादक 
क्रि खदास्त । यच्च शेषभोजनं विना कम्मासमात्तनि क्मान्तरारम्भम ड 
ति । तन्न । विखलजनेनेव प्रयोगस्व परिखमाक्तत्वात् । तदुत्तरं च रागतः 
प्राप्ते भाजने प्रतिपत्तिमाकाह्लमाणस्य रोषस्य नियमो नतु शेषभोजनं 
श्राद्धाज्गप्र् । मवद्वा तद्धि, न रात्तेगतनब्रह्मचय।दिक्स्ययोगवाहिमूतमेवाङ्ग 
तश्च प्रत्यान्दिकेनावदयकत्तव्यतया विहितेन ऽवादितं.सदाग्दिकश्चाद्धा- 
ङ्करोषभोजनेन सह तन्त्रणेकार्मन् दिने देववशापश्ननेक वादके 
षभाजनमेवानुष्ठातु शक्यमिति न किञ्चिद पपन्नम् । वृद्िरभ्युदयः 

भ्राता वा अचातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एववा) 
सदहापिण्डाक्रियां इत्वा कुयादभ्युद्यं ततः ॥ 

इति टघदारीतोक्तः । 

गोमिलोऽपि यद्दवा बृद्धि रापद्यते इति चरष्धिवौ यददः स्यादिति, 
अञ बृ्यदः सान्नदितं दिनान्तरमुच्यते । अन्यथा तस्मिन्नेव दिने 

स पिण्ड़ीकरण(पात्तिः । तच्च वेरुद्धम् । सपिण्डाकरणस्य मध्वाहुकाल 
त्वात् ब्रद्धिश्राद्धस्य च प्रातः काकिकत्वात् । स्पष्ट चोक्तम्- 
नागरखण्डे, 

पितुः क्पिण्डाकरणं वत्छरादृष्वेतः स्थितम् । 
बरृद्धिरागामिनी चेरेस्थात् तदवोगपि कारयेत् ॥ 

उपटश्चण चतन्नान्दौीनेमित्तस्य कमेमान्रस्य । तथा च~ 
रा!स्यायनिः, 

प्रतश्चद्धानि सवाणे सपिण्डीकरण तथा| 
अपहृष्यापि कुर्षात कत्ता नान्दीमुखं द्विजः ॥ शति । 

अय चापकषेः सपिण्डनं विना पि्नादीना पार्वणादहपितत्वप्रान्य- 
भावेन नान्दीभाद्धस्य कन्तमशकयत्वात् श्ेयोनतु वाचनिक शति 
चित् । अपरे तुन ह्यदृष्ठाथं हेतुना प्रयोजनम् । न हापक्षे देवताऽस 
म्भवः प्रयोजकः किन्तु विधिः । देवताया अभाव तु जीवत्पितवृकस्येव क. . 
मेलोप पव युक्तः । देवतानुरो घेनेवापकरषं ती थश्न!द्धा्नुरोधनापकषा- 

^ 

प्ते; । तस्माद्चनादेबापकषः । किञ्चांदेतदांदित्रस्य विद्यमानेऽपि 
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२२२ वारभिन्नादयस्य समयप्रकाकश्- 

निरम्नो मातुटे पार्वणायुरोधेन मातामहस्र पिण्डक्रिरणं प्राप्नुयादोदहि- 
व्राजुरोघेन वा मातुलस्य गोणकाकेऽनुष्ठान प्रसङ्गः, “न पवणं नाभ्युदय 
म्" हात वृथकवचनवयय्वापत्तश्च । अभ्युदयश्च अवदर्यकत्तव्य न 

काम्यः । तस्य सूपिण्डीकरण।नपक्षंऽपि प्रृथक्रकन्तं र।क्यत्वाव् । 
सानि प्रेतस्य निराश्रकन्तकसपिण्डाकरणकारमाद- 
लघुद्रीतः, 

अनभ्निश्तु यदा वीर { मवेत्कुय्यात्तदा गद्य । 
प्रतश्धक्भनिममास्तस्य जिपक्षे वे सपिण्डनम्॥ 

गृह-कनत्ता । 

सुमन्तुरपि- 

प्रेतश्चेदादिताञेः स्यात्कत्तांनभेयदा भवेत् । 
सपिण्डाकरण कायं तदा पक्षे तृतीयके ॥ 

अञ्च ख "त्रिपक्षे वे सपिण्डनम्'दव्यत्र तृतीयस्य पक्चस्थाघेकरण 
तोक्ता सप्तमीश्चवणत् । न चास्तु सप्तमी पर तुसतिसप्तमासा, प्व च 
मासिकाष्दिकादिशभाद्धवन्यृततिथिसजातीयायां तिथो सपिण्डकरण 
मिति घाच्यम्। “उपपदविभक्तेः कारकवि मक्तिवेटीयसी” शतिन्यायात्त 
तिखक्तमौतोऽधिक्रणसक्तम्या एव॒ बरीयस्त्वात्पूरणाथंकप्रत्ययबला 
हितीयपक्चस्यैव रामात् । न च "पूं संवत्सर षण्मासे त्रिपक्च यदद 
बँ इद्धि रापद्यते” इति गोभिलवाक्य संवर्सर इव षण्मासज्जिपश्चयोरपि पूण 
ह्यनुषङ्गणान्वयात्तदु त्तरादेनस्येव प्रहणमिति बच्यम् । प्रमाणाभा 
बेन "मास दरपाणमासराभ्यामह्ापबसाद्धेश्चरान्त ` शत्यत्न मास्रस्या- 
पस्षिस्विवान्र पूण इद्यस्य षण्मासच्रिपक्चयोरनयुषङ्गात् । तेन सम्पू. 
णस्य तृतीयस्याधिकरणत्वमिति । देमाद्रिस्तु पक्षत्रये पृण इति वदन्नपि 
तूतीयपक्षसम्पूतिदेनस्वेवाधिकरणत्वमाद सप्तमीस्वारस्यात न तु 
तदुत्तरदिनस्येति । कन्तुः साभ्चिसव- 
मन्युः 

यजमानो ऽग्निमान् राजन् ! प्रेतश्चान ग्निमान् भवत् । 
द्वादशाहे भवेत्कायं लपिण्डाकरणं स्यतेः ॥ 

फात्यायनः 

एकादशाहं निवेस्य अवांग्दशाद्यथाक्ोधे। 
पकुर्वाताग्निमान् दिभ्रो मताप्वेत्रोः सपिण्डनम् ॥ इति । 

अश्रावांक्दशांषत्युकतवापि “पकाद् शाहे द्वादशाहे वा” इत्यादि बाधायना, 
दुक्त विषदितकाल पव करततवय; तदबा घेनेवापपत्तो बाधायोगात् श्वतन्तर- 
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कालकरपनाप्रसङ्गाक्च । देमाद्िस्तु स्वतन्त्रं कालाम्तरमिस्याह् । यत्त 
यातु पूवेममावास्या स॒नाहाद्शमी भवेत्| 
सपिण्डाकरणं त्यां कुःयादेव सुतोऽिमान् ॥ 

इति जाकलिवचनं तत् मरणदिनावधिकद् हामदिनिपरम् । पवचेकादश्ं 
दिनमुक्तं भवति । यदाच दशो द्वावशातिदिनादुध्वं भवति तद्ाशौचा 
त्परतो द्दशस्ु दिवसेषु षोडशाश्राद्धानि कत्वा चरयददादिषसरे खपि. 
ण्डाीकरण कायम् । सपिण्डीकरणं प्रकत्य-- 

मासका थचत् दादर श्राद्धं त्वा चयोदरदोऽदहधि व। कुर्यात् । 
इते विष्ण्कतेः । अस्वाथः। मासिकानामथः प्रयोजनं प्रेतभावनिशु 

सिस्तद्च्छ्रद्धम् । गणाभिभ्रायमेकवचनम्। तत्रोनमासिकमैपक्षिकोनषा 
ण्ाल्िकानि प्रथमद्वितीयषष्ठद्वाव्दइदिवसेषु कार्याणि दिवसस्य मास 
स्थानीयत्वात् । अत पवग्रे “संवत्सर भ्यन्तरे यद्यधिकमास्षको भवेत्तद। 
मासिकाथं दिनमेकं वधयेत्"$इति तेनैवोक्तम् ददाह ्रयोदह इति 
चाश्ाचात्तरदेनमारभ्यव “परता ददहारात्रभ्य ईति जावलिक्तेः । अनर द 
दाराअ्ग्रहणं तत्तदादहोचपरश्चषणम् । तथा साद्चिना प्रवसितेन विच्छ. 
न्नाग्निना वा पवेणश्रद्धाचुरोधेनापि अपकषः कार्यः| तथ। न-- 

देमद्रो प्रजापतिः, हि | 8 
नासपिण्ड्याश्चिमान् पुत्रः पितृयन्ञं समाचरेत् । 
न पाषेण नाभ्युदय कुषेन्न कुमते फलम् ॥ 

्च्यवद्यकनत्तव्याभ्युदयसाहच्यण पावणस्योक्तत्वात् । अर्वाक् 
दश्शादेतदशपादानाद्श्चसम्बान्धिपितुयह्वत्पार्वणस्यापि श्रहणाञ्च। 
पतर्च यन्मते पण्डपितृयज्चनिमित्त सपिण्डीकगर्णापकर्षणं तन्मतेऽपि 
पितुरिव मातुरपि कायम् । 

पकस्व स। गता मन्तुः पिण्ड गोत्रे च घूतके | 
पली पतिपित्रणां तु तस्मात्द्वोजभागिनी ॥ 
स पिण्डोकरणादु्वे यत्पितृभ्यः प्रदीयते । 
स्वष्वदा्रा याता शति धर्मेषु नेश्चयः ॥ 

इति यज्षपद्वेयोचायनवचनाम्यां पिकृपिण्ड तस्या अशभागित्वाच् । 
ने चव तस्या उदद्यर्वापत्तिरिति वाच्यम्| 

पएकमुात्तत्वम(याति क पिण्डाकरण कते । 
हति वचनन सपज्ञीकत्वनायुदश् ऽपि मन्न पिण्डांशोपभोगोक्ः 

अन्यथा मातामहेन सह सपिण्डने मातामदप्िण्डमोकंतृस्व न स्यात् | 
ग 1६ सदुहतृकतमातामहदनामुदश्ः भ्रमाणामावात् । तवस्माद्सामन- 



२२५ वारामनादयस्य समयप्रकाशे- 

न। क्रा आशहोचात्तरं द्वाददासु दिवस्रषु माकिकानि रत्वा बरयोदशे. 
१ मरणददिनादारभ्यवा द्वादहो दिने पकाददोऽहनि पववा दर्श. 
पाते तत्रैव सपिण्डनं कायम् । अत्रच प्रमाद्ाद्कर्णे त्रिपक्चादिषु षवि. 
हितप क्राटषु कायम् | तथाच 
गाभिलः, ऋति 1 

द्वाददाहारदिकाटेषु परमादादननुषछठितम् | 
सपिण्डाकरण कुयोत्काटेषूत्तरभाविषु ॥ 

दं च साग्निकस्येव। तस्येव दादद्ादादीनां मुख्यत्वात् तदाभरेमा. 
णामनुकदपस्वन तविधानमुक्तं न तु निरग्निकस्य । तस्य वर्षान्तस्यैव मु- 
स्यव्वात्) न च तदुत्तर {वाहतः कालाऽस्तीाति । 
माेष्यपुराण-- 

दादरोऽहानि षष वा पक्वा चिमासवा। 

पकादद्राऽपि वा मास माङ्खद्यस्याप्युपास्थता॥ 
अत्र षष्ठ वेध्यत्न मालीति सम्बध्यते । तथा च-- 
बीधायनः-अथ सचत्सरे पुण सपिण्डीकरणं त्रिपक्षे तृतीयमाक्षिष्णठ 

त्रक।दशे वा द्वादशाहे वेति। 
अत्रापि पृर्वाक्तयुक्तयाधिकरणत्वे सिद्ध यदर्तीते षष्ठे माक्लीति कस्य 

चिद्याख्यानं तत्र मुर मरग्यम् | काडान्तरमाद-- 
पठीनधिः, संवत्सरान्ते व्रिसजंनं नवममास्यमित्येके । 
[विष्णरपि-- । । वा ४ 

मासषकाथत्रत् द।द शां रद्धं रत्वा त्रयोदशेऽहि बा कुर्याव । 
व्भाध्रः साधारण्येनेव द्धादशादप्राशस्त्यमाहद- 

आनन्त्यात्करुखघमाणां पुसां चेवायुषः क्षयात् । 
आस्थतेख् शरीरस्य दादशादहः प्रास्यते ॥ 

कुखम्परा्णां-क्रुखाचारान्नयतकाटक(ना बद्धश्राद् षतां च्ूड।य. 

नुषठनानाम् । अस्थिति साज्ोपद्रवादिन। देशव्यागसम्मावनारूपा रोगा 
दिना कमासामथ्यरूषा वा । प्राशस्त्यं च बुख्यकालानुष्ितेनेव तस्मिन् 
क्टिऽनुष्ठितेनाप्यनेन प्रतत्व निच्चत्तिमवतीति । दादश द्।द्शश्चतद्- 
दश्चेतिग्युत्पस्य। दादश दिनं तच्च प्रुतदिनावधिकमेव । द्वादश्चानामहां 
सङ्घाते द्द शाहः षोड शश्राद्धापकषेकः काटः स चाभ्युदवरूप इति 
रुखपागिः । नच कथमस्य प्रशस्तत्व सपिण्डोकरण हि पितृत्वप्राप्त्य्थ 
न च दादशाहे छृतं केवरं तत्पितृत्वापादक भवति । यतो-- 

विष्णुषर्मोत्तरे, 
छते सपिण्डीकरणे नरः संवरक्तरात्परम्। 



सपिष्डाकरणश्राद्धकालनिणंयः। १२५ 

प्रतदेष् पार्यञ्य भोगदं प्रपद्यते ॥ इति । 
अग्मिपुरणऽ्पि- 

अवाक् खंवत्लराद्यस्य सपिण्डीकरणं मवेत् । 
प्रेतत्वमपि तस्यापि ज्ञेय संवत्लरं चप! ॥ इति। 

अतः पूवे छृतऽपि सपिण्डने वत्सरान्त पव व्रतरवनिन्त्तेः कथम 
स्य प्ररास्तत्वामितिचेत् , बषोडशश्राद्धान्यङत्वा कते सपिण्डने न वपि. 
नन्व प्राप्तिरिव्येतत्परपिदं वचनद्वयम् । 

भ्रानि षाडलादसर्वा नेव कुौर्नापिण्डनप। 
ह्यनेनेकवाकयन्वात् । अस्मादेव वचनःत्षं ङरध्राङःर्यपक्रषरभ्यानो 

व्यप्युक्तं भवति ¦ कथमन्यथा प्रोडतश्राद्धानामपकषाभाव तत्साध्यव्रेन् 
त्व निचृत्तरभावन छतं साप्ण्डाकरणश्राद्धग्रव्य्थचत्न्यात् । ननु षोडश. 
भ्ाद्धान्यपङ्ष्य कते सपिण्डन प्रनत्वानन्रसचजातत्वास्वुनमालल्षकावक्कु 
म्भश्रद्धं न स्यात् । सव्यम् ¦ यदि-- 

यस्य संचत्सराद्घांक् सपिष्डोकरण भवेत् । 
मासिक चोदकुम्भं च देय नस्यापि घत्लरम ॥ 

दतिलागाक्षिवचनं न स्यात् । तस्माद्वचनदिव पुनरावु्िरिति। क. 
चिन्त बुद्धिनिमत्तं विनापरकृष्टे सपिण्डन कसंवत्सरान्त पव प्रेतस्थाने. 
{तः । चुद्धिनिमित्ं त्वपकषण सपिण्डनासरमवाभ्यवधानेन परेतस्वनि- 
ब्र।त्तिः । अत पव “अचाक्खवरसरादूखो"" शत्यमेन सपिण्डनापकषेम- 
भिधा याद-- 
रात्तातपः, 

म पथक् पिण्डदानं च तस्मादुष्वं विधीयते । 
प्रेतानामिह स्वेषां ये मन्त्रे नियाजिनाः॥ 
प्रतस्वाश्चेह निस्तीणाः प्राप्ता पितृगणंतुते। दति। 

यदि वाऽराकत्यागोणकारेऽनु्ठानदेवात्तदु्तरं चद्धयाद्यापद्ेत तवा 
वुद्धिकार भाष्य प्रतत्व्पारहारा भवति तस्य वत्ससान्तकालतुस्यस्ठा 
दिति घद्न्ति। अत्रेदं प्रतिभाति कथमस्य वत्लरान्तकारतुस्यत्वमिति। 
यदि चाहिताभ्मेद्रीदशाहस्यव मुख्यत्वेन भेतस्वनिवु्फर्कस्य सपिः 
ण्डनस्यात्र विहितत्वांदति, तदा विहितस्वं गोणस्याप्यस्त्येव । मुख्य 
कालश्च न स्वरूपेण प्रयोजकः अन्यथा वत्सरान्ते सपिण्डनाभाकवडपि 
प्रतस्वनिखुासः स्यादव तस्मान्मख्यकालेऽचुष्ठिनमेव खपपिष्डनं वचरेनस्व 
निवन्तकं वाच्यम् पव सति वाहतस्यानथंकत्वाजुपपस्या विहतका 
टे$नुष्ठितमेव भ्रेतत्वनिवत्तकमिदयस्तु छृतं सुख्पत्वेनात । तस्मार्बाड ̀  

न्नी° सण २९ 



५२६ वीर मिच्ाद्यस्य समयप्रकान्चे- 

शाश्राद्धसाहिनं सपिण्डीकरणमाच्र प्रेतत्वनिवत्तंकम्न भुख्यकारसांदेतः 
मिति । काचिन्न सवेषामपि कालानामनाहेताश्च प्रति मुख्यत्वेन दाद 
शाव्काखेषु छतं सपिण्डन बुद्धिपूत्रे तमिव प्रेतत्वनिवतेकमिति , 
न च काराः) तञ्च तावत् चतुविंरतिमत-- 

सपिण्डीकरणं चाढ्दे सम्प्ूणेऽभ्गरुदयेऽपि बा। 
द्वादशाहे त कषाञ्िन्मतं चकादशे तथा ॥ ¶ति। 

काचित्तु ददं सकरसाधारणमुख्यकालसङ्काहकं नतु निरभेरेकाद. 
राहादि प्रतिपादकम् । अन्यथा साश्चेरपि संबस्तरान्तक्रालस्ताधक 
स्यात् । प्वंचभ्यातु पूवेममावास्या' हस्यादिवाकयेस्तांस्तानू प्रतिं 
प्राप्तानेव कालान् विदधन्नापृवश्रुतिमुलमित्याहुः। 
पराशरमाधवीये भविष्ये, 

सपिण्डाकरणं कुःयाद्यजमानस्त्वनभनिमान् । 
अनाहताः प्रेतस्य पूर्णेऽब्दे भरतषम |॥ 
द्ादश्नेऽहनि ष्ठे वा त्रिपक्षे वा त्रिप्रास्िचा। 
पकादरोऽपि चा मासि माङ्गस्यस्याय्युपस्थितो ॥ इति । 

पत च सकं मुख्याः । पषु दादरादः प्रशस्तः । आनन्त्यादिवखः 
नात् । अन्यत्रर्तछछया विकद्प इति माघवः ¦ अन्ये तु वर्सराम्तो मुख्य- 
स्तत्सान्नहित पकादश्ो मासो जघन्यः) पवमन्ये विव्ररृष्ठा यथापूव 
जघन्या दहति । यदाच सपिण्डाकरणायथं षोड्श्श्राद्धान्यपक्रष्यन्ते 
तदा सृततिथिसजातीयायां तिथो कर्याणि एकस्यापि मुख्यकाल- 
खाभात् । असम्भव तु सपिण्डनदिने पव निमित्त सन्निधानात् । अथ 
वा सति काङम्यवघाने प्रागुदाहूतविष्णुवाक्यात् द्वादशसु दिवसेषु षो. 
उशश्राद्धानि विदध्यादिति। शुद्राणां तु द्वादशाह पव स्पिण्डनम्। 
तथाच- 

ष्णुः, मन्तरवजं हि दुद्धाणां द्वादन्चेऽहाति । 
न च कात्यायनेन- 

सवेषामेव वणानां सूतकान्ते सपिण्डनम्। 
इति व्रिधानान्मासरं शुद्रस्थाश्लोचस्स्वादवयवापिण्डस्य दृश्ामस्य 

त परति सूतकान्ते विदितत्वात् कथं दाद्राहे शुद्रस्य सपिण्डनमिति- 
वाच्यम् । 

ख्चषामेव वणानां दशाह श्ूतकः भवेत् । 
श्त्येतत्पक्चमाध्चिव्य वा सच्छद्रस्य दशंश्राद्धानुरोधेन पकाद्शाद 

विधिवद्वचनबलात्सूतकानिच्रत्तिमभ्युपेत्य वा चचनात् सूतकमध्य पव 
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वा काय्यमिति न दोलः । वस्तुतो दादशाहपदं न मरणादेनादारभ्य द्वा 
द् शाहपर किन्तु सूतकान्तदिवक्लादुध्वे द्विजातिवत् द्वादशसु दिवसेषु 
वादश मासिकानि छत्व कादखाद एव खप्िण्डनं काय्यनतु द्विजा 
तिवश्नयोदश्चहि । अतत एव॒ तन्रोक्तम्--यद्यधिमासस्तदा तयोदशे 
दिन इति । पतेन यत्कििच्छ्धदब्द्धिनं दिनन्रद्धिरिति तदपि 
परास्तम् । देशान्तरस्थिते तु पुत्रे इतिविश्चेषः। तच्र शातातपः 

देश्ान्तरगतनां च पुत्राणां च कथं मवेत् | 
श्रुत्वा तु वपनं कायं दशाहं तु तिलोदकम् ॥ 
ततः सपिण्डोकरण कुःय्यांद्कादरोऽहनि । 

घषान्तकालातिक्रमे काडान्तरमुक्तं माधर्वयि-- 
ऋष्य^टर्गः, 

सापिण्डाकरण ्रद्धमुक्तकरेन चेत् छतम् 
रीद्रहस्ते च रोहिण्यां मेत्रमे दा समाचरेत् ॥ 

एतस्च नक्षत्रा्ययुक्षारेण ब्द्यादुपस्थतो विहितकालाम्तराखमे. 
$पि दष्टम्यम् | 

इति सापिण्डनकालः । 

अथ सामान्यघ्नाद्धतियिनिणेयः । 

श्राद्धं च त्रिविधे पावेणमेकोदिष्ं देविक च । 
तत्र कण्वः 

पकसम॒दिदय यनच्छ्राद्धमेकोदिष्टं प्रकात्तितम्। 
# | 

® (~ [@ ख् श 

न्रीनुदिश्य तु यत्तद्धि पवेणं मनयो विदुः ॥ 
पारस्करः- 

वेवाजुहिशय क्रियते यत्तद्चिकमुच्यते । 
त्नित्यश्र[द्ध वत्छुयादुद्वादश्यादिषु यत्नतः ॥ 

तज्ञ यस्यां तिथो पावेणश्राद्धं विहितं सा यदि दिनद्वयसलम्बान्धिनी 
मवषेत्तदा यस्मिन्पूवस्मिन्परसिमिन्व। दिनेऽपराह्घभ्यापिनी तस्मिन् दने 
पावेणमनुष्ठेयम् । 

कमणो यस्य यः काटस्तत्कारखुढ्यापिनो तिथिः । 
तया कमोणि दुर्बीत हु(सब्रद्धी न कारणम् ॥ 

हति याक्वल्क्यवचनात्। 
मध्याह्ृभ्यापिनी या स्वात्तेक्षोदहिष्टे तिथि भेवत् । 
अपराह्वव्यापिनौी या पावेने सा तियिभवेत् ॥ 

इति गोतमवचन।च्च । यदा पूर्वेदयरपराह्वव्यापिनी तद् पृच्चेव 
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प्राश्य । ८ 

तथाचमनुः-~ 
यस्यामस्तं रवियाति पिततरस्तामपास्त। 

खा पितृभ्यो यतो दत्ता ह्यपराह्नः स्वयंभुवा ॥ 
यस्य।मपराह्सम्बन्धिन्यां रविरस्तं याति सा पितृकायं प्रस्त 

ष्य्थः । 
तथाच दहरतः- 

अपराह्न पितृणां तु यापराह्वानुयायिनी । ू 
सा ग्राह्या पितृक्रायतु न पृव.स्तानुयाेनी॥ 

भस्तानुयायिनी-अस्तमाच्राचुयायिनी । तथा च य।पराह्व्यापेन्यस्ताः 
हुषायिनी खा पित॒काय प्राह्यत्यथेः। यद्रा तु दिनद्वयेऽपि नापराह्नभ्या 
पिर्म तद्ापि पृञ्चवप्राह्या। तथाच्र-- 

बुद्धय ज्चवल्क्यः, 

देवकायं तिथिक्घंवा यस्यामभ्युदितो रविः, 
पितृक्षाय तिथिक्ंया यस्यामस्तामतोरविः॥ 

शिवरहस्य छरपुगणयोः-- 

प्रायः श्रान्त उपोष्या हि तिथिदेवकरेप्समिः 
मूर हि पितृतृप्त्ययथं पेज चोक्त महर्षिभिः॥ 

नारदायदुराग-- 

तिथेः धरान्तं सुराख्य हि उपोष्य कवयो विदुः । 
पिश्यं मरं तिथः भोक्त श।खन्ञेः क।कको विदेः ॥ 
पिशयेऽस्तमयषखायां स्पृष्टा पूणा निगद्यत । 
न तश्रोदयिकःं ग्राह्या देवे द्यौदयिकी तिथिः ॥ 

गोभेलटः-- 
सायाहव्यापिनी या तु पार्वणे खा उदाहृता । 
सायाहव्यापिता च चिसुहत्तोन्यूनाया एव भवति । 

4 
भ।धायनाजप ~ ॥ 1 न त 

उदिते दैवत भानो पिद्वं चास्नामिते रवो । 
दिमुहत्तं जिरहृश्च सा तिथिहत्यकठ्ययोः ॥ 

भानावुहिते खति यद् द्िमुद्रत मुहु ततेद्धयं तदेवतं=देवकमंयोग्यम् । भस्त. 
भते अस्त गन्तुमारब्धे मानो अस्तभया्पूतरं यत् ज्रिपुहूत्तं तत्पिश्य=पिशय 
कर्मयाग्यम् । तस्मात्तद्वक्तिनी तिथहेव्यकव्ययोग्राद्यत्यर्थः । दिनद्धयेऽपि 
वैषभ्येणापराहेकदे शव्या्ौ तदाधिक्यवतो ब्राह्या अणुरपि विश्चेषोऽ$ 
भ्यवसखायक्र' इलति म्यायातत । दिनद्धयेऽपि साम्येनापराह्धेकदेश्चाव्याः 
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तिश्च भाद्धाङ्गतिथंद्या क्षयेण साम्येन वा भवति, तत्न कस्मिस्दिने 
पावेणामेति सश्चये-- 

खधा दपस्तथा हिसा ज्िविध तिथिरक्षणम्। 
सरवेद्पै। परौ पूज्यो दिखा स्यात्पूवेकालिकी ॥ 

इति व्याप्रपचनान्निणेयः । खवेः=लाम्यघांस्तिथिः, दपा बरद्धिस्तद्ाः 
स्तिथिः, दिस क्षयस्तद्वानेति विचधं तियिलक्षणं तिथिस्वरूपम् ¦ अत्र 

सघत्वादाना ब्राद्यतप्थगतत्व लकेदपयोः परयाहसायाश्च पृव्स्याच्रा 

ह्यत्वाभिधानात् । सा च तुद्यकालेकदेरशन्याप्तिग्राद्यतिथेचद्धिश्चयस।- 
भ्येरित्थमवति समरातरिन्दिवसमये यदा विश्चतिघरीपारेमिता पाति 
भवति दा तयति घररीपरिमिता चात्तरातेथिस्तदा दिनद्वयेऽपि साम्यन 
घद्ोचतुष्टय परिमितापराह्धिकदेश्व्याप्तिमवति । ग्राह्यतियिश्च धर्टीद्धयेन 
वर्धते । यदाच द्वाविशतिघरीपासमेता पूतिथि्विदातिघरीपरिमिता 
चोत्तरतिथिस्तदापि खाम्येन घरीद्वयरूपापराह्नकदे शाग्यात्तिभेवति ति. 
यि घरीद्वयेन क्षीयते । यदा च पृवांत्तरदिनयोः पूवात्तर तिथी पक- 
वशतिघरी परमते स्तस्तदापि साम्येनेव घररीत्रयपरिमितापराहतकदे 
शव्याप्तिभंचति तिथिश्च साम्यसुपेति । अन्न बुद्धिक्षाम्ययोः परा श्राह्य। 
क्षये पवंति । 

ति पवेणनिणयः । 

पकोदिषठस्य तु कालमाद हदारीतः-- 
आमश्राद्धं तु पूबाह्न पकोदिष्टं तु मध्यतः, 
पाषंण चापरे तु प्रातन्रद्धिर्निमित्तकम् ॥ 

उपक्रमकालमाह व्यासः-- 
कुः त प्रथमे भागे पकोष्दि्मुपक्रमेत् । 
अवत्तनसमीपे वा तत्रेव नियतास्मवान् ॥ 

समाप्तिकाल माद् इलोकगोतमः- 
आरभ्य कुतपे भाद्धं कुयादारे्िणे बुधः। 
विधिष्ो विधिमास्थाय रौ्िण तु न लङ्घयेत् ॥ 

पवं च कुत परौदिणयोसहचैयेरकोदि्टकाङत्वात् तद्याप्त्यादिनैव 
निणेयः। अज्रापि पूर्वेद्युरेव मध्याहव्यात्तरपरदयुरेव मध्याहृव्यािरित्य. 
नयोः पश्चयोः-- 

मध्याहृव्यापिनी या तु (तेः पषा परपिषा। 
तस्यां पेतृभ्यो दातभ्यं हाकस्षबृद्धा न कारणम् ॥ 
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हति बोधायनवचनान्निणंयः । दिनद्वये ऽपि मध्यादहभ्यापपित्व तत्स्पश्या 
मावे वा पूर्वद्युरेवायषछठानम् । 

देवकार्ये तिथिह्खेया यस्यामभ्युदितो रधिः। 
पितुका्य तियिद्धेया यश्यामस्तमितो रविः ॥ 

[ते इद्धयाज्चवरक््यव्रचनााद्पूवादाद्तारावरदस्यप्तारपु ्णादवस्नस्यः । 

दिनद्वयेऽपि साम्येनेकदे शब्यापो पृेवदेद ख्वादिवाकयान्निणंयः । वेष. 
म्येणेकदेशव्याप्तौ तु मदस्ववश्ान्निणयः । देविकः घ्नद्धकार उक्तो-- 

ब्रह्मपुराणे, 

पूर्वहि देविकः श्राद्धमपराह्न तु पावेणम्। 
पकाहिष्ट त॒ मध्याह्न भ्रातवृद्धिनिमित्तकम् ॥ 

पृषाहस्तु- 
आवत्तंनातु पबाह्वो ह्यपराह्वस्तथापरः। 

दस्युक्तः । तत्राऽ्पे- 
प्रातम्कारेतुन श्राद्धं प्रकुर्वीत द्विजोत्तमः। 
नेमित्तिकेषु श्राद्धेषु न कालनियमः स्मतः ॥ 

इतिमाधवेदाहताच्छ्वराघवसंवाद वाक्षयात्प्रातःकाल विहितव्रुद्धिश्र।. 
द्वातिरिकेषु द्धेषु भ्रातः कालस्य निषेधात्तदतिरिक्तपृ्ह्यो ३ेविकः 
्ा्टकालः तद्याप्त्येव पूववन्निमेयः । विरोषस्तु यदा ब्रुद्धिक्षयादि 
भि्दिनद्येऽपि तुद्यक्राला कर्मकाटव्यासिस्तदात्तरेव ब्राह्या । 

उदिते दैवत भानौ पित्रये चास्तमिते रवी । 
दिमुहृत्तं जिरहेा धा सा तिथिहैष्यकमव्ययोः ॥ 

इति बोधायनवचनात् । खर वोदिवाक्यस्य चत द्धिश्नपिडियविषयत्वात् । 
क्ति 

इ तसरमन्यन्नाद्धतयनणयः ॥ 

अथापराहदिखक्चणानि । 
्कन्द्पुराभ- 

आवमा पृषाह्णोऽन्यपराह्नस्ततः परः । इति । 
आवन्तेनादित्यज्रारप्रश्टेषः काय्ये; । आवक्तनं नाम दिनमध्य तथा 

च आवन्तेनावधिकः पूषा मागः पृष्वह्नस्तदवधिकः परो भागोऽपराह्न 
इत्यथः । इममेव विभागमभमिप्रेरय- 
मनुराह, ( अ० ३ श्लोक ° २७८ ) 

यथा चैवापरः पक्चः पूवे पक्चादिशिष्यते । 
तथा भद्धस्य पुषाह्वादपराद्धो विदिभ्यते॥ इति । 

अश्र मासरसममागयोः पूवेपश्चापरपश्चयोदं्ान्ताकरणास्पूरवांचपि. 
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राधङ्पो पृ्वाह।पराह्ावहो मागो प्रतीयेते । त्रेधाविमक्तस्वाहख्जयो 
भागाः पृकषंह्नमभ्यन्द्निपराह्नः श्रुतौ विनियुक्ताः । 

पृष्वाहणो वे देवानां मभ्यन्दिनि मनुष्याणामपरहनः पितृणां तस्मा- 
दपरह्नि ददातीति । 

अन्न विघेयापराह्स्य स्तुव्यथेमुक्तस्य पृ््वाह्मध्यन्दिनियोर्दैवम- 
युष्यसम्बन्धस्य प्रमाणान्तराप्रतीतत्वास्पृर्वाह्ने देवेभ्यो ददाति मध्य. 
ग्दिनि मनुष्येभ्य इति विधी करप्येते इति । 
स्छन्द्पुरण--- 

ऊध्वं सुय्यांदयात्प्रोक्तं मुहत्तीनां तु पञ्चकम् । 
पवादः प्रथमः प्रोक्तो मभ्याहस्तु ततः परः ॥ 
अपराह्ृस्ततः प्रोक्तो मुहर्तनां तु पञ्चकम् ॥ 

शातातपोऽपि-- [र ि 
तस्मादहस्तु पूषाहे देवा अशनमभ्यवदरम्ति | 
मध्यण्द्नि मयुभ्या अपरह्ि पितर इति ॥ 

चतुधां विभागमाह गेमिलः, 
पृव्बाह्नः प्रहर साद्ध मध्याह्वः प्रहरे तथा। 
आतुर्तायादपर।ह्नः सायाहृश्च ततः परः ॥ इति । 

पञ्चधा विमागधोतिका रतपथश्रुतिः-अ।दिदयस्त्वे सवं ऋतवः स 
यदे वादेव्यथ वसन्तो यथा सङ्गवोऽथ ग्रीष्मो यथा मध्याग्वनोऽथ वषा 
यदापराद्काऽथ शरयदेवास्तमेत्यथ हेमन्त इति । 

पञ्चदश्चमुह् तास्मकस्य दिवसस्य त्रिसुहुत्तपरिमित पको भागः| 
पव पञ्च भागाः प्रातःसङ्खवमध्याहसलायाहापराह्क्तक्वा भवन्ति । 
व्यास्ोऽपि-- 

मूहत्तञरितय प्रातस्तावानेवतु सङ्गवः 
मध्याहस्िमुहत्तः स्याद पराह्णाऽपि तादः ॥ 
सायाहसिमुहच्स्तु सर्वधमेबहिष्तः । इति । 

पञ्चदशधा विभाग उक्तः भरमासखण्ड-- 

अहो मुहत्त विक्षेया दश पञ्च च स्वंदा । इति । 
अहस शदघर्खपाशमेतस्वे न्यूनाधिकत्व वा मुह चाः पञ्चदशेवेति 

घव॑दत्यस्याथं;। मुहत्तानां क्रमेण नामानि- 
रोद्रः श्वेतश्च मेत्रश्च तथा सारमटः स्मृतः। 
खाित्रो वैश्वदेवश्च गान्धवेः कुतपस्तथा ॥ 
रोदहिणस्तिलकश्चेव विभवो निरृतिस्तथा । 
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शम्बरो घजयस्चव मदाः पञ्चश्च स्मत ॥ हदाति । 

अष््ा विनागादयस्तु ताददाव्यवहारामावान्न निङूपिताः। 
भयवामहमायानां परिमाणानि निरप्यन्ते । 

लश्च प्रातःसङ्गवयाखिभुहुत्तेपरिमितत्वमेव पृव्बाह्धस्तु द्विधाविभाः 
गे साधंलप्तमुहूनपशिप्रतः त्रिधा तिभागे प्ञ्मुहूचैपरिमितः, 
चतुधांविभगे साध्रहरपरिभितः । पष जिविधः पूर्वाह्णः । म 
भ्यष्काऽपि च्रिधाबिभाग पञ्चमुहत्तपरिपितश्चतुधविभमगे प्रदर्प 
रिमेनः पञ्चधाविभागे त्रिमहृत्तफारामेत शति विधः । भपराङ्काऽपि 
द्विधाविभागे साधसप्तमुहत्तपरिमितः, च्रिघाविभाग पञ्चमुहतर्पीरि- 
मितः, खतुर्घाविभागे प्रहरार्धपारमितः, पञ्चचाविमगे जियरहूस- 
परिमित इति चतुविघाऽपराह्वः । सायाहश्च चतुधाविममि प्रहरप- 
रिमितः, पञ्चधघाविममग तिमुहुत्तपरिभित इति द्विविधः सायाह्ुः । प्त 
च पृत्राह्नादयस्तु तत्तत्कमेसु यधाचिनियोजकू यथधालाम ब्राह्या यव 
ष्ाह्यादिवत् । यद्वा "वत्तनात्त पृवाह्न'' इत्यादवाक्मेस्साघसरक्तमह् 
तात्मकस्य कालस्य पृठ्वाह्नतवे बोधिते तदृन्त्मत साधेप्रहरादयात्मकस्य। 
दपपारमाणस्य तदन्तयतत्वात्पूवाहन्वप्राप्तः ""पूचह्निः प्रहर साघम्ः' 
इत्यादिवचनानां वैयथ्ांपत्तसच रायिकपरिमाणपृवाह्(दयपक्चयाऽस्पा- 
द्पपरिमाणपृबाहादेस्तरतममवः कल्पनीय हनि देमादिः। 

अथ कुतवकालः | 

स्कन्दवायुपुराणयोः, 

कुः यत्च गोपतिगोंभिः काल्सन्यन तपति क्षणे । 
स काटः कुतपो क्चयस्तत्र दत्त महाफलम् ॥ 

कु=पृथिवीम् । गोपतिः सुय्येः । गोभिः=किरणै; । सवैपृथिवीता पकस्व 
खमभ्यगनस्य सुययस्य भवतीति तदुपरष्षितः कालः कुःतपश्चब्देनो- 

च्यत इत्यथः ¦ स चाह्नाऽ्रमो सृहूचः। तदुक्तम्- 
वायुपुराण, 

सषटत्तात्ससमादुध्वे मृहततान्नवमादधः । 
स कालः कुतपो क्षयः प्िन्रणां दत्तमक्षयम् ॥ 

कलिकापुरण- 

ब्राह्मणः कम्बरो गा रुप्यागन्यतिथयऽपि च । 
तिखा दमाश्च मध्याह्नो नवैते कुप स्श्रृताः॥ 
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प्रमास्चखण्डेश्पि-~ 

मध्याह्नः खड्गपात्र च तथा नेपालक्म्बलः । 
रुप्य दभास्तिला गावो दोहित्रथा्टमः स्मरतः ॥ 
पाप कुरिस्तमित्याह्ुस्तस्य सलन्तापकारेणः। 
अष्टावेते यतस्तस्मात्कुतपा इति विश्रुताः ॥ 

इति कुतपः । 

अथ श्राद्धवेला । 
तत्र निषेधमुखेन तावत्सा निरूप्यते । 

मनुः ( भ० > शलो २८० )} 

रातो श्रषद्धंन कुर्वीत राक्षसी कीर््तिनाहिसा, 
सन्ध्धयोरुमयोश्चव सूर्य चवातच्िरोदिते ॥ इति । 

अश्र सन्ध्याच्राबदेन- 
उद यारप्राक्तनी सन्ध्या घरिकाश्नयमिष्यत। 
लायसन्ध्या िघ्रिका ह्यस्तादुपार भास्वतः॥ 

इति परिभाषिता सम्ध्या न गद्यते । किन्तु सस्यैव रविमण्डलोपः 
ठम्भयोग्यकालरूपा । परि माकताया रात्रिनिषधनेव प्वद्धेः। 
मह्स्यपुरणे- _ । ठ 

सायाह्सिमुह च; स्याच्छ्राद्धं तत्र न कारयेत् । 
बौधायनः-- _ ॥ हि 

चतथ प्रहरे प्राप्त श्राद्ध तत्र न कारयेत् । 
पत च न निषधा विकटपप्रसङ्कत्। न च “क्तो न ददातिह 

तिवद्धिकद्पपरिहारः! विधिनिषेध्रयारुमयोरपि प्रकरणाच्ट्ाखाथस्वेन 
भिन्नविषयत्वात् । तनेने पयुदासा पव । यस्व रल्पाण्याशेमेरुकतं न 
विकद्पभिया पयुदास्ाङ्धीकरणं खिघनिवेधयोः सामान्यिद्ोषरूपत्वेन 
तुख्यबखत्वाभावात् तदप्रसक्तेः, किन्तु पकवाकषतारखाघकात् हति । 
नन्तु आकरा्ञानप्रयुक्तम् । अन्यथा न्नतो पौ करोति" इव्य्रापि 
विकद्पाभावधरसरङ्गाच्च। तस्मादुक्तविधयेव पयुदासत्वम् । पतेषां च 
पयुदाखत्वम् अमावास्याविधिशषतया राञयाक्षीतरामावास्या्यानमिः 
ति शूलपाणिः । तद्युक्तम् । र।तयादिभागानां सावनदिं नायवस्वेन अ 
मावास्याशाञ्दवाच्यचान्द्रतिभ्यवयवत्वामषनेहश्ापयुदासानुपपत्तेः । 
तेन राञयाद्यतिरिक्तस्नावनादिनमागे इति सावनदिनसङ्कचनेव पयुदा. 
लत्वम् । न च सावनददिनावष्यमावात्कथं तच्छषत्वेन पयुदहालत्वम् । 
अमावास्यादावेधीनामेव सावनदिनविघायक्रस्वात्। तेहि महारावं 

की० स ३० 
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पिना क्मेकरणाशक्तेस्नद्टदहोरात्रपरा मवन्ति |. यथा वसन्तादेर्निमि. 
तस्वश्रवणम् अजीवतोऽनुषटानासम्भवादसन्तायवनच्छिन्नजातनपर भव. 

ति । अत एतादयल्यादि सङ्कटपवाक्ये सावनदिनस्याधिकरणत्वेनोद्छेखः 
शिष्टानाम् । पुराणष्वपि च “अद्य जन्माष्रमा प्राप्य" हदति सङ्ुट्पवाक्य 
सावनदिनस्य विधि सूचयति । तन सावनदिनसङ्कचनेव पय्युदाप्तः। 
ननु प्यदालस्यापि पयुदसरनीयप्रास्िसापक्षत्वात्सवश्रद्धषु च पवा 
ह्ापराङ्घादितसद्रलानां नियतत्वेन राञयादिप्राप्त्यभावात्कथमेते पयु 
कासा इति चत् , प्रानःसन्ध्यातर्स्मीपपय्युद्ासस्तावत्प्रातवूद्धिनेमि 

तक्रवचनप्राप्तपु्रजन्मानिरिक्तकृद्धिश्चाद्धकिषयः । स्ीपमपि चात्र मुहू- 
समत्र “सु्योदयमुहत्तं च" हात शातातपवचनात् । सायसन्ध्या तत्समी 
पसायाहादिपथयैदासश्च पावणश्राद्धवरिषयाः । 

लथा श्राद्धस्य पूर्वाह्वादपराह्नो षिशिष्यते। 
घासरस्य तृनीयेशऽत्री- 

इत्यादिवचनेदेधात्रधाविभागान्तर्ग तापराह्नस्य राज्रिपयन्तस्य तत्र 
विष्टिनत्धात् । चतुथप्रहरसखरायाहदिषसा् प्रमागान्त्यमुहत्तानां च तारत. 
भ्यन चज्यत्वं दष्टव्यम् । रात्रिपयुदासस्य तु प्रहणपुत्रजन्मादिनिमित्त 
धाद्धावषयस्वम् । तष-- 

राहुदशनसङक्रान्तिववाहात्ययवृद्धिषु | 
स्नानदानादक कुयुनिि काम्यचतेषु च ॥ 

स्यादि देषलादिवाक्ये रात्रो प्रापत्वात् । दश्चैधक्ररणगतस्यापि च 
निषेधस्य प्रकरणे निवेशासम्मवादुत्कष इति केचित् । अन्ये तु विधिषयु 
दासयारकग्रहणादिविषरयत्वन तुस्यबखत्वाद्रिकरदपापत्त स्ताथश्रद्धवि 
षयस्वं रात्रिपगरुदासस्य । तद्धि प्ररनिपाप्तस्यापराह्वस्य ओपिदेष्ेकेन 
निमत्तानन्तयंण बाधाद्रा्रवपि सामान्यतः प्राप्रात्तिन तु ग्रहणादेव 
सतत्पुरस्कारेण विधिरस्नीति तत्र विकलट्पप्रसक्तयभावात्स पव रान्निष 
यदास्य विषयः । यल-- 

अक्ारेऽप्यथवा काटे तीथश्रद्धं च तपणम्। 
इस्यादेवचन तद्व वाद्रडदाो पानेवन्धाद्रचनान्तरपयुदस्तरात्ररन्यत्र 

प्राप्तधातस्छायाह्ञादिगोणकराटस्यापि मुख्यत्वद्योतनायथं न पुनारात्ना 
वपि तत्कत्तेव्यतापरमित्याहुः । भररे तु प्रकरणावाथे सम्मवति तद्धा 
स्यायो गाल्कृत वेव देवान्मानुषाद्रा प्रतिबन्धादसमत्ति श्रद्धे यदि 
रविरस्तमियात्तद्। प्रारभ्वत्वाद्ाज्रावपि ततछषम।पन प्रसक्ते न नक्तं श्राद्धं 
कुर्वातेति पयुदासः । तथा च सामिरूतमेव स्थापयित्वा परेद्ः ष्वा 
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तैत्छमापनीय यजमानेनापि च नदुत्तरमत्र भोक्तव्यम् । अत पव “प्रा 
रब्ध व। याजनमाप।रसमा पनात्” इत्यपस्तम्बसूत्रम् अध्वेत्रुमाष्यानुगत- 
मित्याहुः । वस्तुनस्तु अपरह्धादिविवयो न निवपाथोः कन्तु भ्राराः 
स्त्यातदरीयथाः। 

दृश्श्नद्ध तु यस्प्राक्छ वाचण तलय्मक{त्ततम् । 

अपराह्न पित्णां तु तत्र दानं प्र्स्यते ॥ 
हत्यादि शातातपादिवचनेभ्यस्तयेवावगमत् । अतश्च तेषामनियत. 

त्वात्तत्न सर्वबेलानां प्र्क्तौ युक्तो राज्निपयुदासः। तेन रात्रिक्लन्ध्याद्व- 
यतद्न्तिकप्रातःसलायाह्ृव्यति{रकतदन्तराखवात्तमृहूचनवक्मपि अ 
नेमित्तिकध्राद्चानां काक दइति सिद्धम् । तन्मध्यऽपि कुतपादिमह ततप 
अकं पावेणेऽतिप्रशस्तम्। 

ऊध्व स॒ह्ताव्छुन पाद्यन्युहुत्तेचतुष्टम् । 
मुह तपञ्चक वापि स्वधामवनमिष्यते ॥ 

दति शातातपवचनात् । पएको्दिष्टे च माभ्याद्गः शस्तः । सचात्र गा 
धवं हित्वा कुतपसोषहिणात्मकमुहचैद्वयमेव । 

प्रारभ्य कुतपे श्राद्धं कुयादारौहिण वुघः। 
विधिज्ञो विधिमास्थाय रोदिणतु न खङ्गपेत् ॥ 

इति गातमवचनात् । सायाहस्य च अनिविद्स्पापि- 
स्वकारातिकरमे कुयाद्रात्रः पूपं तयाऽवयिः । 

इति ग्याघवचनेन पुनर्विधानात् गौणत्वम् । व्नापि आद्यदितीयत्' 
तीयमुहूत्तौनां गोणगौणतरगौणतमत।। दिनाष्टमनागान्त्यमृहूनयोः 
पुनर्निषेघात् न तु सर्वथा विहितत्वमेव राज्रेप्ातःकारवत्। तयोः 
सायाह्वत् पावेगेको दिषएटविषये पुनंवानामावात् । न चाद्यमुहूत्तेस्य 
पुननषधात्तच्छषभागस्य गोणतयाऽभ्यनुक्ञा गम्यत इति वाच्यम् । तस्य 
सामथ्याद्द्धिश्राद्धस्पाकत्वात् । सङ्गवस्तु न निषिद्धो नापि प्रशस्तः, 
भवतु वा पकोदिषटब्रद्यादिषु मभ्याहप्राततरादिश्वुतिरनियमा्थां अपराह्न 
श्रुतिस्तु पावेणे पूांदाहतवाकथेः प्राश्स्त्यातिद्या्यैव । अतश्च युक्तो 
रादयादिपयुदासः । अत्र च प्णस्यपराह्नक।रुत्वेऽपि प्रारम्भः क 
तप पव । 

अहौ स॒ह त्ता विश्या दश पञ्च च स्वद् । 
तत्राष्टमो मुहूतां यः स काटः कुतपः स्मुतः॥ 
मध्याह्न सवदा यस्मान्मन्दौ मवति भास्करः। 
तस्माद्नन्तफलदस्तत्रारम्भों वि्चिष्यते ॥ 



२३६ वीरमित्रोदयश्य समयप्रकाशे- 

इति मत्स्यपुराणात् । न चेदं वचनमेकोदेश्टविषयम् । तद्धिषयस्वे भ्रा. 
रम्भग्रहणरप वेयथ्यपत्तेः । पतस्यापि च विकृतिभूने पाणे न्यवस्था 
समयत माकण्डयेन-- 

दुद्धपक्चस्य पूर्वहि श्राद्धं कुयोद्िचक्षणः। 
छृष्णपक्षापरह्ञ तु रोदिणंतु न टङ्कषेत् ॥ इति । 

शखपाण्यादिभिस्तु बापुपुर।णववेनद् वचनं लिज्ञतम् । ध्द् हे बचन शुः 
क्रपक्षसम्बन्धिनां युगमन्वादिसांवत्खारेकादीनां सवषां सवेस्य प्रयो 
गस्य पृचाह्कारत्वं कष्णपक्षसम्बान्धनां चापराह्नकाखत्वं न विद्धाति। 
पकतापराह्वादेर्बाघप्रसङ्गत् अपरत्र च प्राप्तत्वात् । नच कृष्णपक्चांले. 
इनुवाद्ः श्ुङ्कपक्ांश प्व तु प्ररृतिगप्रा्तापराह्वबघेनेव पृवं।क्ञविघरिति 
वाच्यम् । अबाघनोपपत्तो तस्याप्यन्याथ्यत्वत्् । तेन देघाविभक्तः 
पृषाह्(न्तगतस्य कु नपपूवेभागस्य ताडरापराह्नान्तगेतस्य चतदुरार- 
भागस्य पक्षभदेनापक्रमकाटत्वग्यधस्थापनमेवानेन वाक्येन क्रियत 
इति सिद्धम् । पतेनेवतद्धचनसिद्धमेवायं युगादिषु प्रतिषादयत्-- 

द शुक्ते दे तथा कृष्ण युगा कवयो विदुः । 
श्युक्क पोवाहिके प्रये कष्ण चेवापर तिके ॥ 

ति स्णरव्यन्तरवचनं व्याख्यातम् । भन्ये तु यथाश्चुताभ्येव वचना 
न्यतानि व्याचक्षते । तदेवं पाचेगेकोदिश्टवेला । देवधाद्धादो तु वाज 
दे विक्र श्राद्धं" हत्यादिवचनात्पृवाहो प्राद्यः। दृवधघ्राद्धं च- 

देवानु्दश्य यच्छ्राद्धं तदेविकमुच्यते । 

ह्त्यादिना वेसामेत्रोक्तम् । पृबाह्नशाब्देनात्र सङ्खवा ग्रह्यत | प्रात 
क(लनिषधस्यान्रापि प्रहा बाधकाभावात् । पवमामशराद्धं तु पृक॑हि 
इस्यत्रापि सर एव । 

च कालः(तप्रातस्तनादूभ्वे त्रिमुहूत्तातु या तिथिः । 
आमश्राद्धं तत्र कुया भुहुत्तापि वा तिथिः॥ 

शते व्याघ्रपादवचनात् । अय चामघ्नद्ध पूवाह्विधिद्धिजातिकन्का- 
मध्राद्ध पवन तु शुद्रकत्तकामश्रद्धऽपि। द्विजातिकन्तकेऽह्ि प्रयोगे 
अमस्यानियतत्वाच्छरद्कन्तकभ्रयोगे च नियतत्वादुभयन्न पृर्बहयविधौ 
नित्यानित्यसयांगविरोघापत्तः । पवञ्च- 

मभ्याहृत्परतो यस्तु कुनपः समुदाहृतः । 
आममाच्रेण त्रापि पितृणां दचमक्षयम् ॥ 

इति रातातवदचनस्यापे सपिषकत्वं भवेदिति हमद्विः । तन्न । नि. 



पिण्ड दानानिषिद्धकालानेणेयंः २३२७ 

व्यस्योगविरोधो हि फलचमसाधिकरणन्यायेन ( अ०३पा० ५अ- 
धि०१८) वा स्यात् संस्थाचधिररणन्ययिन वा । (अपार 
आधे ४ ) नद्यः, पृवौह्धादिकाछस्यामिषवादेवद्ामादिद्रभ्यधमं 
त्वाभावात् । न द्वितीयः) अआमघ्राद्धस्यान्नश्राद्ध पेक्षया भिन्नत्वात् । 
वचन तु यदि साकरं तदा सवेत्रामध्रद्धे पृषाह्वनिकद्पितं कालान्तर 
विधत्तां न तु दशुद्रामघ्नद्धे करिचद्धिशषः। तेन शुद्धेणापि पृवाज्ञ 
पवामश्चाद्धं कास्यम् । पवं “प्रातक्रृद्धि नामेन ॐ" इति वचनात्पुत्रजन्मा- 

त्िरिक्तनान्द्ा श्राद्धस्य प्रातः कत्तभ्यता । पुत्रजन्मनि तु निमत्तस्वामा- 
व्यात्तदनन्तरकारस्येव मुखत्वम् । अन्न च प्रातःकराछः पञ्चधावि- 
भागेन पक्षान्तरेषु प्रातर्विमागामवात् । यस्तु धाचतुधावमक्तादे- 
नाद्यभागयोारपि क्वचित्परातःशब्द्श्रयोगः स गोण श््युक्तं पवनिणये । 

इति श्राद्धवला । 

भथ पिण्डदाननिषिद्धकाल।ः । 

तत्र पुरस्स्यः- 
अयनद्धितये श्राद्धं बिषुवद्धितये तथा । 
युगादिषु च सवासु पिण्डानिवपणाहते ॥ 

मत्स्यपुरण- 

खलङ्क्रान्तिषु च कत्तभ्यं पिण्डनि्वा पणारते । 
अत्र सङ्करान्तित्रहणेनेवायमादिरामे पुनस्तदृग्रहण दोषातिश्चयाये- 

मिति देमद्रिः । अन्ये तु भ्रान्तिभराप्तनिषेघमाहुः। वस्तुतस्तु कऋषिभेदा- 
ज्ञिषरधोपपत्तिः । यन्तु बचस्पतिनाचूम्- 

ततः प्रश्ति सङ्क्रान्तावुपरागः दिपवे्चु । 
निपिण्डमाचरच्छादमेकादे्े मूतादानि ॥ 

इतिमर्स्यपुराणवचनात्ल ङक्रान्त्यादावपि जपिण्ड श्रद्ध कायम् । न 
चीक्तवचने निषेधाचुपपत्तिः तस्य समूलत्वे विकस्पेनोपपत्तरिति, तन्न । 
जिपिण्डपद्स्य पवणपरत्वात् । अन्यथा पिण्डायुवादेन तरत्वविधने 
प्रसरमङ्गापत्तेः । नच त्रिपिण्डपदेन पिण्डमात्रावघानं त्रित्वं तु अवयु- 
व्यानुवाद इति वाच्यम् ! भवन्मते निकेघवाक्यस्य निमूलत्वेन पिण्ड. 
कानरूपगप्राङृताङ्गस्य पुन धाने पूवत्वापत्तः । पिण्डदानस्य प्राघान्यपक्च 
त॒ तस्य भद्पदेनेव सिद्धेः पुनर्विंधाने बाद्यणमोजनरूपप्रधानान्तस्प. 
रिसङ्कपापत्तः। न च निबधस्य समूलत्वाङ्गाकारणेव पाल्ञिकत्वोपपा- 

9 क (५ 

दनां पिण्डदानविधरिति काष्यम् । जिपिण्डपदस्य प्रङृतिप्राप्तपार्च- 

| कि 



नि 

२३८ धारमिन्ोाद् यस्य समयप्रकालले- 

णानुचादकत्वनेको दि ए्रविधिशषत्वापपत्तो वाक्यमभद्त्रिकट्पयोरन्याय्य. 
त्वान् । ब्रह्मपुराणे मल्ध्यपुराणायर् उक पाठेत्वा- 

यदा च श्राज्रयाऽभ्यति गृ वेदविर्दाप्मचित्। इति । 
मघागुक्तां भाद्रपदापरपक्षत्रयोदशीम् 

परत्य देव(पुराणम्-- ॥ ॥ 
तत्रापि महती पूजा कत्तथ्यर। पितृदेवत । 
तत्न पिण्डग्रदानं तु ज्यष्ठपुत्री रिवजयेत् ॥ 

पूजान्श्रद्धलक्षण। । पितृद्वत=पघा। 
नहत्पराशरः-- 

भरणीषु च क्ुत्रीत पिण्डनिवपणन दहि । 
अय च भरणीध्रयुककघ्राद्घ पिण्डदाननिषेघः । तस्या अपि महार 

यान्तगतायाः श्रादुघक्रारुत्वस्य- 
भरमी पितृपक्ष तु महर्ता परिकीर्तिता। 
अस्यांश्रद्धं ङतं येन स गयाश्नराद्धङृ्धषेत् ॥ 
इति मस्स्यपुरण उक्तत्वात् । 

तथा स्मरव्यन्तरे- 
गण्डवेध्रतिपत्ति च पिण्डास्त्याज्याः सुतेप्छुभिः। 

अश्रापि तत्तत्प्रयुक्तश्चाद्ध पव निषेधः ' यानितु- 
भानो मोम चयोद्दयां नन्दाश्गुमधासु च। 
पिण्डदान खदा स्नान न कुयात्तिकतपणम् ॥ 

तथा-- 
नन्द्ाद्वकामरव्यारभ्चग्व्िपितृकालमे | 

इत्यादीनि प्रयोगपारिजातादाहत वाक्यानि तानि महाकयापरपक्षविदहि. 
तसकृद्ाङेपक्षषु । यान ~ 

नन्दायां मागमैवदिने त्रयाददयां त्रिजन्मसु । 
रेवत्यां च मघायां च कुःयान्नापरपाक्िकम् ॥ 

इत्यादीनि ्र।द्ानेषेधकानि वचनानि तदेकडाक्यतय। श्राद्धनिन- 
धकानि व्याख्येयानीति केचित् । वस्तुनस्तु देम तिथौ वारे च भद्ध 
स्य विहितत्वात्तस्युक्तश्राद्ध एव पिण्डदाननिषेघः । अतत पव पठन्ति । 

तियिवारप्रयुक्तो यो दोषो वे खसुदाहतः। 
सख श्राद्धे तन्निमित्त स्यान्नान्यश्चाद्ध कदाचन ॥ शति । 

स्मतिरलनानत्या--_  _ _ वा 
पुन जते व्यतीपाते ब्रहणे चन्द्रसूर्ययोः 
भाद्धं कुस्यास्परयलेन पिण्डनिवेपण।इते ॥ 



पिण्डदाने निषद्धकालनिणेयः) २३९ 

एव्-- | 
मकरे वत्तमाने त॒ ग्रहणे चन्द्रमूर्ययोः | 
दुम ्िषु रोकेषु गङ्खायां पिण्डपातनम् ॥ 

इति देमाद्रध् तत्रक्मवेवत्तव चनं तद्रङ्गायां ग्रहणाक्ेषयम् । 
काष्ण'जिनिः-- 

विवाह वनचुडासयु वषमद्धं तदद्धकम। 
पेण्डदान म्रदा स्नान न कुय्यात्तरखतपेणम् ॥ 
बुद्धम।त्र तथान्यत्र पिण्ड्द्राननिराक्रिया। 
छता गगादिभिमुख्येमासमेक्ं तु कर्मणाम् ॥ 

दद् च सपिण्डानामपि। तथा च~- 

उ्योतिःपराशरः- 
विवादे विहिते मासरस्त्यज्ेयुद्धौदक्षेव हि । 

| (ऋ € € ० ६०१ 

लापेण्ड।; पेण्डानवःप माञ्जाबन्धे षडव दहदि॥ 

अस्यापवादस्तत्रैव- 
महालये गयाश्राद्धे मात्तापिन्रोः क्चषयेऽदनि । 
यस्य कस्यापि म्यस्य सारण्डाकरण तथा॥ 
कृतोद्धाहाऽपि कुवीत पिण्डनिवेपण सदा । 

नयु उक्तेषु वाक्येषु न पिण्डदाननिषेधसम्भवः । किमयं प्रतिषेधो 
वा स्यात्पयुदास। वा । नाद्यः; । शकस्प्राप्तस्य पिण्डदानस्य निषधे भन 
त{ परा करत ` दात वाद्धक्दपापत्तः। न द्वतायः । तत्तर्छ्राद्धावः 

भ्येकवाक्यत्वाभावात् । अत्र हि अनेकानि श्राद्धानि पकास्मिन् वाक्ये 
उपाद्(य पिण्डदाननिषेधः शभरयमाणो न तत्तच्छ्रद्धभ्रकरणे परित श्ति 
वक्तु दाकयते । अतश्च यथव "नतो पशो करोत्ति'” हत्यज्ाङ्गकियेरस 
ज्िघानात्पयुंदासासम्भवस्तथेवात्र स््व्यन्तरविदहिततत्तर्छ्'दविषो- 
नामसन्निघानान्न पर्युडाससम्भवः । अतः कथमुक्तश्रषद्धेषु पिण्डदा. 
ननिब्ृत्तिरिति चत् , न | 

अयनद्धितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा । 

इस्यादिवाङ्येषु स्मयुत्यन्तरषिदितश्राद्धाुवादन न पिण्डदानं पयुंद् 
स्यते येनोक्तदाषावकाराः स्यात् कन्तु अपूवकमात्पात्तिः क्रियते । स्म॒ 
त्यन्तरत्वाच्च न विदितस्य विध्नं दोषाय । तेन पिण्डनिवर्पणादत 



२० वीरमिद्ादयस्य सभयप्रकाश्े-- 

इृव्यश्य स्ववाकयाविहिनतत्तस्छ्ादधविष्येकवाक्यत्वसम्भकात्पयुदासत्वा | 

परपत्तयुकैव पिण्डद्ाननिवूनिः। 
इति पिण्डदाननिषेधक्ाटः । 

ति श्रीमर्छककसामम्वचक्रच्यूदामणिमरीचिमज्जरनीराजित 
चरणकमटलश्रीमन्महाराजाचराज्ञप्रलापरुद्र तनूज 

श्रीमहाराजमधुकरसादषनु- 
च तुस्व धिवरखयवसुन्धराहुदयपण्डराकाषेकासादेनकरः 

धीवीरासह्टदेवोद्याजतश्रोहसपार्डनात्मजश्री परहुराममिश्रसून 
सककविद पाराचारपारीण्चुरीणजगहारिः 
दमहागजपारोन्द्रविद्रज्जनजाधातु- 

ध्ीमान्मत्रमिश्ररूत चीरामित्रादयाभिधनिषन्वे 
समयप्रकाशे श्राद्धक।लनिणेयः | 

अथ प्रषाणककाराः ! 

सश्र वेगाखघ्नानकाटः-- 
मधुपासस्य श्चुङ्कायामकाददयामुपोषितः। 
पञ्चदद्यां च भमो चीर | मेषसङ्क्रमणेतुषा॥ 
वेश्चाखस्नाननियमं चाद्यणानामचुज्चया। 
मधुष्ुदनमम्यस्यं कुयाः्सङ्कटपपृवंकम् ॥ 

परति पद्य । कात्तिकश्च-- 
प्रारभ्येकादशसी शुङ्कमादिवनस्य तु मानवः। 

प्रातः स्नान प्रकुषांत-- 
इति विष्णुरहस्ये । 

पृण अ।दवयुज्ञ माकि पोणेमास्यां समाहितः 
मासरं समग्र परया भक्त्या स्नायीत कार्तक ॥ 

हव्यादित्यपुराण । इद चाचुदिते । 
कासिकं विन्दुतीर्थे यो बह्मच्थपरायणः। 
खास्यत्यनुदिते मानो भानुज्ञातस्य भीः कुतः ॥ 

इति स्कन्दो केः । 
माघ$पि विष्णुः, 

तुखामकरमेषेषु प्रातःस्नायी मदेन्नरः। 



परकीणककालनिर्णथः | २४१ 

ब्रह्य 

पकादद्या शुङ्कपक्षे पाषमास समारभत् । 

॥ि दाददयां पणेमास्यां वा शुङ्कपक् समापनम् ॥ 
विध्णुः- 

दशे घा पोणमासी वा प्रारभ्य स्नानमाचरेत् । 
द्वं चाभ्युदिते रधो । “किञ्चिदभ्युदिते रवो” इति पाप्रोे 

बह्म तु- 
अरुणोदयमारभ्य प्रातःकालाकवचि प्रभो !। 
माघस्नानवतां पुण्य क्रमात्तचर च घारणा॥ हइति। 

भथ प्रतिपल्परगरतिपुण्यातिधयः । 

तजर प्रतिपत् पच्र- 
चतरे मालति महावाहो | बुण्या परतिपका पुरा । 
तस्यां यस्तपन इष्टा स्ननं कुधान्नरोत्तमः ॥ 
न तस्य दुरत कञ्चन्नाघणशे व्याचया चुप! | 

पुत्रस्तत्रेव- „ 
पतास्तस्नः पुरा प्रोकतास्तथयः कुखनन्दन [| 
कात्तिकाद्वयुज माचि चेश्रे बापिततथा चप ।॥ शइ्ति। 
पता इति पृ्वाक्ताः भरतिपदः। 

इति प्रतिपत् । 

अथ द्वितीया । 
स्कन्दपुराणे-- 

आद्वने मालि वे पुण्या द्वितीया शुद्कपक्चगा । 
दान भ्रदत्तमतस्यामनन्तफखमुच्यते ॥ 

लिञ्गपुराण-- ._ । 
बृश्िके च दितीयायां शङ्कायां प्रतिपूजनम् । इति । 

इति द्वितीया । 

अथ तृतीया । 

चत्रमास प्रक्रम्य पदूमपुरग-- 
लृतीयायां यजदेवा शङ्करेण समान्वताम्। 
गन्धपुष्पधूपदी पेदंमनेन समाना ॥ 
वैशाखमासे यत्पुण्या तुकीया शुङ्खपश्चज। । 
अनन्वकरदा ज्ञेया स्नानदानादिकमेसु ॥ 

भदिष्योत्तरे-- 
गुडापूुपाश्च दातन्या मासि मद्रपदे तथा। 
तृतीयायां पायस्त च वामदेस्य तृष्य । 

घी स० ३९१ 



२४२ वीरामिजाद् यस्य समयप्रकाशा- 

माघे मा्ति तुतायां गुडस्य खुवणस्य च 
द(न घ्रयस्करं राजन् | ख्ाणां च पुरुषस्य स ॥ 

इति त॒तीया । 

अथ चतुर्था । 

भविष्यपुराग-- वित 
त्वा दान्ता सुखा राजन् ! चतुथा त्राचधा मता 

क्लि माद्वपदे श्युक्का दिवा खोकेषु पूजिता ॥ 
मासि माघ तथा दुष्य खतुर्थी महापते !। 

यास शान्तदा (निध्य श्ान्त कुःयात्सदवतु ॥ 

यका शुङ्कचतुथ्यातु वारय भोामस्य बं मवत् । 

तकशा खा सुखदा श्चेया खुखानामति कात्तता॥ 

इति चतुर्थीं 

। अथ पञ्चमोा। 
भवेष्यपुराण--~ 

श्युङ्कायामथ पञ्म्यां चतरे मासि द्युमानन।। 
धीवष्णुखाकान्मायुष्य सम्प्रात्ता कशावाश्ञया॥ 
तस्मात्तां पूजयत्तत्र यस्तां रक्ष्मीन मुखति। 

तथ--- 

पुण्या माद्वपदे पाका पञचमी नागपञ्चमी । 
स्कन्दपुराग-- ._ . 

द्युद्का मागार पुण्या श्चघणे याच पञमी 
स्नानदानिवहुफला नागलोकप्रदायिनी ॥ 

अथ षष्ठा । 
भविष्यपुराण - 

येय भाद्रपदे मासि षघ्ातु भरतषम || 
स्नानदानादेक सवमस्यामक्षयमुच्यते ॥ 

तथा 

येय भाद्रपदे माक्ति षछ्ठी स्याद्धरतषभ !। 
योडस्यां पश्यति गाङ्खयं दाक्षणापथवात्सनम् ॥ 

व्रह्महस्यादि पाचेस्तु सख्यते नात्न खंरायः । 
तथा- 

या षष्ठी डाङ्कपश्चस्य मागेशीषं हरिप्रिया । 
महाषष्ठातु सा ख्याा-दाति । 

इति षष्टी । 



वरकरीणेककालनिणयः | २.४३ 

अथ सप्तमा । 
गविष्यपुरागे- 

मालि भाद्रपदे शङ्का सप्तमी या गणाधिप || 
अपराजित विख्याता मर्ापातकनाल्िनी ॥ 
यातु मागेशिरे माति शुङ्कपक्षेतु छत्तमी। 
तव् सा कथिता वीर | सवानन्दकरी डमा ॥ 
स्नानद्ानाककमांणि यस्यामक्षयमभ्नुते। 

तथाय् 

नन्वा मागंशिरे शक्क( खक्तम्यानन्ददायिनी । 
॥ि जयम्तीनाम स। भोक्ता भद्ापापापहा तिथिः॥ 
[तेष्णुःज=~ 

वुय्य॑भ्रदणतुद्या तु इक्क माघस्य सप्तमी । 
इति सप्तमी । 

अष्टम्यश्च जयन्त्यष्टकादुगाषठमीङरूपास्तत्र तत्रोक्ता । 
इव्य्टमा । 

अथ नवमी | 
देवापुरणे-- _ र 

आभ्विनस्य तु मासस्य नवमी राङ्कवक्षगा ॥ 
जायते कोरिगुणित दान तस्यां नराधिप || 
द्युक्कपक्षे नवम्यां तु कातिकस्य समादितः। 

स्नायादद्यान्नमस्कुयादक्षयं रमते फलम् ॥ 
इति नवमी | 

अथ दरामी। 

ज्येष्ठस्य शङ्ककदशमी सवत्सरमुखी स्द्ता। 
तस्यां स्नानं पक्र्वीत दान चेव विद्ेषतः ॥ 

ब्रह्माण्डपुराणे- 

कातिकस्य तु मासस्य दशमी दाङ्कपक्चगा । 
तस्यां वतादि कुर्वाणो रमते वाड्छितं कलम् ॥ 

एकादक्षी द्वादशौ च। 
वार।हपुराग- ॥ . 

पएकादद्यामुपवसेत्पक्चषयोरुभयोरपि । 
द्वाद दयां योऽच्येदिष्णुमनन्तफ र माग्मवत् ॥ 

अथ त्यादौ | 

चेन्न ्रयाद्शी पुण्या तस्यां दशगुणं फलम्| 



२४४ वीरमिश्रोदयद्य समयप्रकाश- 

अथ चतुरक्षी । 
स्कान्द-- 

येत्र खतुरंशी शङ्का श्रावणग्राष्ठपाद्योः। 
माघस्च कृष्णपक्षे या दनि बहूफलाष्िस।(॥ 

इति चतुदश । 

अथ पोणेमासी । 
विष्णुधम्मोत्तरे-~ 

वैशाखी काचसतिकी माघी पौनंमासी महाफला । शति । 
अथ नक्षत्रवारादिवश्चव्पुण्यास्तिथय उच्यन्ते। 

रवणेन समायुक्ता तृतीया या विशेषतः। 
बुधश्चवणसयुक्ता तृतीया यदि भ्यते ॥ 
तस्यां स्नानेापवासादि अनन्तफटद् भवेत् । 
मविष्योचतरे माघशुङ्कतृतीयां परय - 
अवणेन समायागात् कुरुक्षत्रसलमा स्मृता॥ 
विदाषादूचुधसयुक्ता वतीया तु विशेषतः। 

यमः-- 
तुश्या भरणीयोगे शनेश्चरदिनं यदि । 
तद्ाभ्यच्यं यम देव म॒र्बते सवेकिल्विषेः, 

भविष्यपुराणे-- ॥ 
दाङ्गपक्षस्य सप्तम्यां भाजुदारो भवेद्यदि । 
सप्तमी विजयानाम तत्र दत्तं महाफटम् ॥ 

तथान 

ह्ुद्खपक्षस्य सप्तम्या नक्षत्र पञ्चतारकम् । 
पण्यमिति कक्यमाणेन सम्बन्धः । रोहेण्यादटेषादस्तपुष्यमघ।' 

पञ्जतारकत्वेन ज्यातिःशन्न प्रसिद्धाः। 
द॒ञ्पक्च त॒ सस्म्यां यदा सङ्कमते रविः । 
महाजया तका स्याद्धि सप्तमी भास्करमिया ॥ 
स्नानं दानं जपो दामः पितृदेषादिपूजनम् । 
सव कारेगुण प्राक्त भास्करस्य घचो यथा ॥ 

भदित्यपुराणे ~~ 
रेवती रषिखयुकता सपमी स्वाम्महाकरा 

महामार 
द्ाश्चेपुत्रसमायुका परिषुणां सिताछमी। 
तस्यां नियमकन्तरो न स्युः खण्डितसम्पव्ः ॥ 

शशिपुत्रः=-सखोम्यः। 



प्रकाणककारनिणंयः। २४५ 

मविष्यपुराणे-- 
व बुघाष्टमी हाङ्का महाभद्रा महाफला । इति । 

वह्माण्डपुराग- 
पाषे मास्त यदा दषि | अष्टम्या यमदवतम्। 

नक्षत्रं जायत पुण्य यस्छाोके रोद्रमुच्यते ॥ 
तद् सातु महापुण्या जयन्ती चाष्टमी स््रता। इति। 

देवतन्=मरणी । तस्य कूरदेवताकत्वाद्रौ द्रस्वम्। 
भविष्य - ५ $ न (~ _ ज्येष्ठश्युक्ृद शम्या च मवेद्धोमदिन यदि । 

ज्या हस्तक्षखयुक्ता खवेपापदरा तिथिः ॥ 
देवीपुरागे-- 

पुष्यक्काद सी शुका सुपण्या पापनारिनी। 
विष्णुधम।ततर-- 

पकाद दयां शङ्कपक्षे यदत्तं वे पुनवसुः । 
नाम्ना खा विजया ख्याता ति थीनासुत्तमा तिथिः ॥ 
यो ददाति तिरप्रस्थ प्राप्य काल तु वत्सरम् । 
उपवासपरस्तस्य प्रकरोति सम फलम् ॥ 
तस्यामाराष्य गावेन्द् जगतामीदवरेरवरम् ॥ 
स्तजनप्तात्पापान्मुच्यते नात्र सद्ायः 

विभ्णुषमत्ति- 
चे भाग्यक्ष॑सयुक्ता दादी स्यान्मद्ाफरा । 
हस्तयुक्ता तु वेशा ज्येष्ठे तु स्वातिसयुता । 
ज्यया तु तथाषादे मुखोपेत। तु बेष्णवे ॥ 

व१६्गङ््ःन्अबणः। ६ त 

तथा भाद्रपद् मासि रवणेन च संयुता । 
आददिवने द्वादशी पुण्या भवत्याजक्षेसंयुत। ॥ 

ि कार्तिके रवतीयुक्ता सोम्ये कात्तकया युता । 
ख।(म्य च्म्ागश्चाषः। 

पौष मरगथिरोयुक्ता माघे चदिश्यसयुता । 
फाल्गुने पुष्यसदिता द्वादशी पवन परा ॥ 
नक्षश्रयुक्तास्वेतास्ु स्नानदानसुपोषणम । इति । 
माध्यां तु समतीतायां श्रवणेन तु संयुता । 
द्वादशी या भवेत् छरष्णा प्रोक्ता सा तिखवेष्णवी ॥ 

तथा 
। मूलश्चेगे रशधरे माघमाच्चि प्रजायते । 

पकाद्ची रस्णपल्चि सापदःखला जितन्द्रियः ॥ 



९४६ दारमिल्रोद्यस्य समयप्रकाशो- 

द्ादुशयां षटूतिखाह।र कत्वा पापे; भमुच्यते। 
वर दठुरभ-- 

चेश्रकृष्णचतु््श्यामङ्ग(रकदिन यदि । 
पिशाचत्व पुनन स्यात गङ्गाया स्नानभाजनात् ॥ 

लिङ्गपुराण- 
कतक मामधारण चता रष्णा चतुदश । 

ठ तस्यामारा्चतः स्थाणुयच्छत् रावपुर छवम् ॥ 
देौपुरागण-- व 

तथा रष्णचतुद्दया मामाह पित॒तपणम् । 
विष्णुधम्मोत्तरे, 

पौणेमासीघु सवासु मघक्षसरदितासु च । 
दृत्तानापिह् दानानां फल दशगुण स्म्रतम्। 
महत पूणमासः खा युक्ता पूणन्दुना गुरा ॥ 

उयातिः चान्न -- 
छद्येते सहितो यस्यां दाशि चन्द्द्रहस्पती। 
पाणमास्रा तु महती प्राकता सवत्छसरतुसखा। 
तस्यां दानोपव(सायमक्षयं पारेकीत्ततम्॥ 

तथ, 
मालाख्यस् चन्द्रगुरू तस्मास्पञ्दशा रविः) 
पूर्णिमा जीवक्ारे तु महच्छन्दा दि सरा तिथिः ॥ इति! 
हरिक्षित्र च गङ्गायां सामुद्रे नैमत्र तथा। 
महाखब्दतिथां स्नानं दान अ्रद्धमनन्तकम् ॥ हदति । 
एन्द्र गुरुः ररी चव प्राज्ापस्ये रविस्तथा । 

 पृणेमासीतु खा ज्ञेय। गदाज्येछठीति कीिता ॥ 
व युवुरण - ८ ४ । ४ । ८ व 

आप्य च यदा ऋष कार्तिक्यां तु भवेत्काचित् । 
महती सा तिथिक्षेया स्नानद्ानादिष्ूचमा ॥ 
यषा याम्य मवेदश्च पुण्य तस्यां तिथो कचित् । 
तिथिः सापि महापुण्या ऋषिभिः परिकीषसिता॥ 
प्राजापत्य यदा ऋक्ष यदा तस्यां नरा्येप।। 
सा महाकाच्तिका प्रोक्ता देवानामपि दुखेम। ॥ 
मन्दे चाक्तं गुरो वापि वारेष्वतेषु च जरिषु। 
त्रीण्येतानि च ऋष्लाणि भोक्तानि बद्यणा स्वयम् ॥ 
तज्ञाद्वमविक पुण्य स्नातस्य च भवेन्नुप || 
दानमक्षयतां याति पितृणां तपेणं तथा ॥ 



प्रकीणककारखनिणयः। २४७ 

बह्मपुरण- शिक प 
पुण्या मदाकात्तिकर स्याल्जीवेन्दो छृत्तिकासु च । 
मघाक्वाव्याश्च ज वन्दा महामाघोति कश्ग्रत ॥ 

ञयोति; शाल्र- 
मेषस्थश्च यदा सोरिः सिदे च गुरुचन्द्रमाः। 
भास्करः ध्रवणाख्येतु महममघधीतु सरा स्म्रता ॥ 

अमावास्यां मवद्वारो य। भूमिस्तस्य वे) 
 जाहवीस्नानमात्रेण गो सदस्नफलरं रूमभेत् ॥ 

महाभारते, ह 
अमा सोमेन भोमेन गुरूणा रविणा तथा| 
तच्वीथ पुष्कर नापर सुयग्रहश्चताधकम् ॥ 

विष्णुपुरागे 
अमावास्या यष्टा मेत्रविश्ाख।चऋक्षयागिनी । 
श्रद्ध पितगणस्त्ति तदाप्रोव्यषवार्षिकीम् ॥ 
कचि विशलाख।स्वातियोगिनीति पाठः| 
अमावास्था वदा पुष्य रोद्रक्च वा पुनवेखो। 

र ( अ [भष् [७ क (४ 

दादशाब्दीं तथा तृ्ति प्रयान्ति पितरोऽज्िताः॥ 
घासवाज्कपादर्ष पिन्नणां तृत्तिमिच्छता । 
वारुणे चाप्यदेवस्य देवानामपि दुद्धेभ। ॥ 

माघ(लिते पञ्चदशी कदाचिदुपेति यागं यदि वारुणेन । 
ऋक्चण कालः स परः पित्णां न द्यदपपण्यनुप | छभ्यतेऽस।॥ 

ग्याखः 
वारुणेन समायुक्ता मधो ष्णा ्रयोादश्ची । 
गङ्गायां यदि कम्येत सुयग्रहश्तेः समा ॥ 
शनिवारेण संयुक्ता सा महावारुणाी स्म्रुता। 
श्युभयोगसमायुक्ता शानो शतभिषा यदि। 
महामहेति विख्याता जिकोरिकुलमुखरत् ॥ 

अ्धादय उक्ता महाभारते- 

अमाकपातशथ्वणेयुक्ता चल्पुष्यमाघयोः। 
अधा$्यः ख विज्ञेयः कोरेषूय्यग्रहेः समः ॥ 
काचेन्तु किञ्चिदुनो महोदय हति पाठः। 
दिवैव योगः शस्ताऽयन तु रात्रो कद्।चन। इति। 

क।पेखषरठा वाराहपुरणे- 
नमस्ये ृष्णपक्ष या रोहिणीपातभूसुतेः। 



२४८ वीरमिश्रोद्यस्य समयप्रकाशे- 

युक्ता षष्ठी पुराणज्ञैः कपिला परिकीर्सिता॥ 
चतापवासरनियमेमस्किरं तत्र पूजयेत् । 
कपिलां च द्विजाग््याय दर्वा क्रतुफलं रमक ॥ 

पुराणद्मुश्चये तु- ना वाक 
भाद्रमास्यसिते प्च मानो चष करे स्थिते। 
पाते कुञ्च रोदिण्यां सा षष्ठी कपिलाभिषघा॥ शति । 

अश्रच भाद्रपदडो दशौस्तमासाभिग्रायेण । तरेव कृष्णपश्चि षम्स्यां 
रोदिणी सम्भवति । अयं च यद् सम्पृणेः तदेव पुण्यः । तदुक्तम् - 

सयोगेतुचतुणोत निर्दिष्ठा परमेष्ठिना । 
हस्तस्थसूयेश् फखातिश्चयाथः। 

शङ्कः- 
अमावास्या त॒ सोमेन सप्तमी भाङ्रना सह । 
चतु्( भूमिपुत्रेण बुधवारेण चाष्टमी ॥ 
खतसखस्तिथयः पण्यास्तुदयाः स्युग्रहणादिभिः। 
सवेमक्षयमश्राक्तं स्नानदानजपादिकम् ॥ 

शातातप-- 
यङ्ग(रकदिने प्राप्त चतुर्थी वा चतुदशी। 

,. भोमवारेण पुण्वासो सोमवारे कुहयथा ॥ 
भाकण्डयः;--~ का ध ९ ४ 

पक।द दयां सिते पक्षे पुभ्यक्लं यदि जायते । 
द्ादद्यां वा तद्ाशेषपापक्षयकर स्मरतम् ॥ 

ग्याघः~ | 
दयङ्धे वा यदिवा कष्णे चतुर्थी वा चतुद्श्ी। 

{ ®. 

भौमवारेण पुण्यासो खोमदरे कुहूयेथा ॥ इति । 
इति नक्षत्नवारादियोगप्रयुक्तपुण्यतिथयः । 

भथ रात्रिकरणीयवजञ्यानि । 
रात्रो स्नानन कुर्वीत दान चेव विश्चेषतः। 

[ न्य 

नेमित्तिकं च कुर्वात स्नान दामं च रात्रिषु ॥ 
ईति रात्रिकरणीयवज्यानि । 

अथ चतुष्पथ वावजनकालः । 

मध्यं दिनेऽ्थरत्रे च धद्ध मुक्स्वा तु सामिषम्। 
सन्ध्यययारूमयोश्चेव न सवत चतुष्पथम् ॥ इति । 

इति चतुष्पथवजंनकालः । 



प्रकोणङक्षारप्नेणेचे तित्थाकेकशववसञ्याने। २४९ 

अथ तियिविशेषवज्यानि । 

सत्र सहाक शुक्टचतुथ्या खन्द्रदश्न न कास्यम् 
माण्ड यः 

सिहादिव्ये श्ुकलपल्चि चतुथ्यौ चन्द्रददनम् , 
मिथ्याभिदुषणं कुयात्तस्मात्पश्येन्न त तदा ॥ इति । 

षष्ठीव्यानि । 
चे 9 € भ + स् 

षष्ट्यां तेर वजयेदभ्यङ्ग । तथाच रत्नमालायाम्-- 

षष्ठाषु तें पटमण्रमीषु क्षोरक्रियां चैव खतुदृशीषु । 
सख्रीसेवन नषकलासु पुखामायुःष्लयाये सुनयो वदन्ति ॥ इति । 

अथ सप्तमीबस्यीनि | 
तत्न भविष्यपुराण~- 

सप्तम्यान स्पु्रात्तंख नाखवस्त्र न धारयत् । 

न चाप्यामलकेः स्नान न कुयोत्कखहं नरः ॥ 
सप्तम्यां नेव कुर्वीत ताम्रपात्रेण भोजनम् ॥ 

बुधः-- 
= @ क्न [~ 

निम्बस्य मक्चषण वें तिटेस्त्पणमञ्जनम् । 
सप्तम्यां नेव भुञ्जीत ताघ्रपात्रेण भोजनम् ॥ हति; 

अथाष्टमीवज्यानि | 
त्र व्या्ः-- 

षष्ट्य्टमा त्वमावास्या पक्चद्वयचतुदशी 
अश्र सन्निहितं पापं तेटे मांस भगे श्चुरे ॥ 
पर्षा केचिद।सु तिथिषु क्रमेण निषधामरिच्छन्ति । 
षष्ठ्यां तेलमनायुष्यमष्ठम्यां पिशित तथा । 
कामभागश्चतदश्याममायां तुक्षुरक्रिया॥ 
इति स्मरणात् ततोऽन्यत्र दोषाभाव इत्ति , तन्न । 
मरसाश्चने पदी तेखाभ्यङ्क चतुहशी । 

इति मनुनन्यन्नापि तेखादिनिदधात् । तेरनिषेधे च सवत्र तिलः 
तेखस्यैव निषेधः तेखपदस्य तत्रेव शक्तेः । सामान्यतो ऽभ्यज्गनिषेधे तु 
स्नेहनिषेध प्प्वति । अच्रा्टभ्याः पवेरूपस्वात्तत्परयुकताः सवं निषेधास्तत्र 
प्रवत्तेन्ते । पवेरूपत्व चोक्त- 

विध्णुपुरागे 
चतुर्दशी अघछमी च अमवास्या च पूर्णिमा, 
पवाण्येतानि राजन्द्र ! रार्सङ्क्ररंतरेवच ॥ 

वण सण° ३२ 



२५० वीरभिन्रोदयस्य समयप्रकारश्ो- 

ह्येतानि अभिधाय-- 
4. ॐ चा < = ५ _ तेखस्त्रीमांसखमोमी यः पवस्वेतेषु वे चमान्। 

विण्मूत्रमोाजन नाम प्रयाति नरके नरः॥ इति । 
पवंषुरस्कारेण निषेधो वोधायने, 
प्रथसु नाधयीद्ध न मांसमस्नीयात् पवसु हि रक्चःपिद्याखग्याभे- 

[ पे 

त {रवं(्नतम्विनीति । 
प्रन्‡-~ 

` चतुरद्यष्मी दक्षः पोणम्रास्यकसङ्कमः। 

पलु स्त्रीतेरमांसानि दन्तकाच्ानि वजयेत् ॥ 
पञ्जददयां स्तुदश्यापण्म्यां च वि्लारदः) 

। तेर मांसं व्यवायं च प्चुरं चेव विवजयेत् ॥ 
दा रतः~- 

(अ $ 

रटेष्मातक्र तथाऽ्लक्ष्फीनित्यमेव कृताया । 
_ भगे मासि श्चुरे ते निर्यं तिष्ठति पेसु ॥ 

मस्स्यपुरागे-- 
किन्ति वीरुधो यस्तु वीरुःसस्थे निशाकर । 
प्रं वा पारयत्तषां ब्रह्महत्थां स विन्दति ॥ 

व ररस्थे=वनस्पतिगते । वनस्प्रतिगतत्व च िमुहूततचतेथस्थतवम् । 
भिमुहूने वसेदकः श्रिमुहनं वसेञजल । 
निमुहम वसेद्भोषु तरिमुहू त्तं वनस्पतौ ॥ इतिस्मरतेः । 

पटीनसिः -- 
सायंसन्ध्यां परान्नं च निखापिष्रं तथेवच । 
अमावास्यां न सवेत रात्रौ मेथुनमोजने ॥ 

अमावास्यां प्राप्येत्यथे;ः । वस्तुतस्तु अमाव।स्यामेति सप. 
म्यन्तम्। 

वस्या वस्यावसी वासी ममापूवां अमेति च। 
इस्येव नवधा प्रोक्ता ऊृष्णपञ्चदशी तिथेः ॥ 

इति कोशात् । 
तधा. 

नामायां हरितान् छन्यव्ुःशांश्च समिच्रस्तथा। 
9 @ॐ ॐ, चे (९ क. [+ क क, क अय च नषधा देवपिञ्यकमा।थव्यातरकण । तथाच खस्याथनेन 

ट # € @& द ५, क. क्ष, १९ 

म्यां दमेच्छेदनिषघममिधायोकम्- 
क क पतृदेवजपाथ वा समादद्यादिति । 



# © क & ५. क क्श क. 

प्रकीणककारुनिणये कालविशशोषवज्याः। २५१ 

तथा काल्यायनस्मतावपि- 

मास नभस्यमावास्थां दभो ब्राह्या नवः स्मत 
अयातयामास्ते दभा नियोक्तव्या: पनःपनः ॥ इति । 
कुशाः छाक च पष्पाणि गवाथ च तृणाङिकम् । 
आहरेद्वपिञ्यथममाचास्यःहनि द्विजः ॥ 
दति दीपिकाध्युतवचनास्च। 

स्मतिसपुष्ये-- 
सायसम्ध्यां परान च पुन्भोंजनमरेथुने। 
तें मांसं शिखापेष्ठममावास्यां विवर्जयेत् ॥ 

माक्ण्डयः-- ९ , . 
अमावास्यासु सवासु नव वस्रं न धास्येत् । 

इति पवैवज्यानि । 

थ कालविलेषवज्य।१ । 
स्कन्दपुरग- 

शिरकपालछमान्जाणे नखचमतिख।(स्तथा । 
पतानि क्रमशो निस्यमष्टम्यादिषु वजेयत् ॥ 

शिरो-नारिकंरुम्र । कपालमलाबरु । अन्त्र=पटोरं कवम् । नखननिष्प।- 
धाः, चरम=मसुथः । तिराःच्घृन्ताकमित्ि। बदतिप्रसिद्धारेति देमाद्रिः । 
पट्च दन्मत- 

सङ्क्रान्त्यां पञ्चददयां च द्वाददयां ्चरद्धवासरे। 
वस््न च पीडयेन्नेव ्षुरणापपि न हस्य ॥ 
देमादो ठु चतुथेचस्णे करेणापि षि बुध्यते इति पाठः। 

ल्यासरनन्न 

तेट म संस्पृतेवाम चुक्षादीन् केदयेन्न च । 
पक्षादौ च रवौ षष्ट्यां रिक्तायां च तथा तिथो॥ 

अत्रामनिकेधो $यिकनिबेधाथः सामान्येन तैरस्य निषेधात् । 
बरस्पातः 

अमावास्यन्दुसङ्क्रान्तचतुदद्यषमाघुच । 

नरश्चाण्डाखयोनो स्याच्तटस्नीमां सरसवनात् ॥ 

पुराणे तु पूवाध-- 

कुह पृणम्दुसङ्गान्तिचतुदंद्यष्टमीषु च । इति । 

उत्तरा तदेव । 
वामनपुराणे-- वि 

नम्दासु नाभ्यज्गमुपाचरेत क्षौरं च रिका जयास्ु मांसम् । 
पूर्णा योषित् परिवजनीया भद्रा सवांणि कमारमेत ॥ 



२५२ वीरमिच्नोदयस्य समयप्रकाकशे-- 

नाभ्यज्कमकतं न च भूमिपुत्र क्षीरच शुक्र च कुज च मास्तम्। 
बुधेन याषा न समाचरत शाषघु खघाण खदंव कु्बात् ॥ 
चित्रासु हस्ते श्रवणेषु तेर क्षीरं विश्ाखाप्रतिपल्सु वज्यम् । 
मुले सगे भाद्रपदासु मांस योषिन्मघादृात्तिकयोत्तरास्ु ॥ 

युमः ~ 

तथाल्िताष्वष्टमीषु भूतादेन्दुक्षये तथा । 
तेलाम्यङ्गं क्षौरकम्म् सरीसङ्गं च विषजेयेत् ॥ 

वाराहपुराणे -- 
न परृसख्च नोदकं वापि न नि्लायां तु गोमयम् । 
गोमूत्र च प्रदोषे च गृह्धीयादृबुष्धमान्नरः॥ 

अयं च निषेधः क्षीचादययातरिककर्मसु तत्र मृदश्रहणस्थ विहित 
प्वात् । 
माण्डव्यः 

श्रुतिबेधजातकान्नप्राश्नसात्राप्रतिमासाः । 
रविभवनत्ये काय्यं जीवे न कायौ विवादस्तु ॥ 

रतिभवनं=क्िह राक्ष; । अयं च नमेदात्तस्मागे, न दक्षिणे । तथा च~ 
ज्योतिःशान्न, 

शिहे गुरो सिदरवे विवाह नेष्ट गोदोत्तरतश्च य।वघ् । 
भागीरथी याम्यतर च यावत्ताचर्च काषस्तपनेऽपि मेषे ॥ 

स्कन्द्-~ 9 ॐ . + ॐ € 
स्नान चव मह।दान स्वाध्यायं पितृतपंणम् । 
प्रथमेऽब्दे न कुर्वीत महागुरुनिपातने ॥ 

स्नानं काम्य पुभ्पस्नानादि । 
भविष्यपुरागे-- 

सुपे षिष्णो निषत्तन्त क्रियाः सर्वाः द्युभादिकाः 
विवादबतबन्धादिचचूडखंस्कारदीश्षणम् ॥ 
यज्ञो गुहम्रवेश्चश्च प्रतिष्ठा देवभृश्ताम्। 
पुण्यानि यानि कम्माणि न स्युः छुपे जगत्पतो ॥ इति । 

मनुः 
चल्वारीमानि कमणि सन्ध्यायां परिवजयत् । 
आहारं मेथुन निद्रां स्वाध्यायं च खतुथंकम् ॥ 

इट मनुः- 

महार मैथुन निद्रां लन्ध्याकारे विधजयेत् । 
कम चाध्ययनं दापि तथा दानप्रतिग्रहे । 
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आहाराज्ञायते व्याधिगंभां सेद्रश्च मेथुनात्। 
स्वपनात्स्याददलक्ष्मीकः कम चवात्र निष्फरम् ॥ 
अध्येता नरक्र याति दाता नाप्नोति तत्फरम् । 
प्रतिग्रहे भवेत्पाषी तस्मात्सन्ध्यां विवजयेत् ॥ 

तथा हेमारौ स्मृतिः-- 
रात्रौ दानेन कुर्वीत कदाचिदपि केन चित् । 
हरन्ति राक्षसा यस्मात्तस्माद्ातुभयावहम् ॥ 
विक्षतो निलीथेतुनश्युम कम शर्मेणे। 
अतो विषजेयेस्प्राज्ञो दानादिषु महानराप् ॥ 

अस्यापादो देवलेनोक्तः- 
राहुदथेनलङ्कान्तिविवाहात्ययचरद्धिषु । 

स्मानदानादिक कूय्यान्नाज्ि काम्यव्रतेघु च ॥ 
वदिशेऽपि-- _ _ [र 

प्रदणोद्वादसङ्कान्तियात्रा्िप्रसवषु च । 

दामे नेमिच्तिक हेयं रा्रा्पि तददेष्यत ॥ 
तथा-- 

यज्ञे विवाहे यात्रायां तथा पुस्तकवाख्न। 
द्ामःन्येतानि शस्तानि रत्र देवाख्ये तथा ॥ 

सथा हमद्रौ- 

अश्वत्थसागसे सष्यो न स्प्रष्टव्या कदाखन। 

कोणवारे स्प्रशेत् पुवमुत्तरं परवणे स्प्रसेत् ॥ 

कोणनन्डानेथरः । तेखाभ्यङ्ध निषेध उक्तः खमन्तुन- 

लेलाभ्यङ्ो नाकेवारे न भोमे नो सङ्कान्ता वेता विष्टिषष्ठ्योः 

पर्चस्वष्टम्यां च नेष्टः स दष्टः प्रोक्तान्मुकत्वा वासरे सुय्यसूनाः ॥ 

यागयाद्वबल्छयई-- 

म्ादाल्रति पदं षष्ठीं कुं रिक्तां ताय तथा। 

तेखेनाभ्यञ्जयेयस्तु चतुर्भिः खद दीयते ॥ 

पञ्चम्यां च चतुदेदयां सप्तम्यां रविसङ्क्रमे । 
दवादर्या सप्र ष्ठा तेरस्पश विजयेत् ॥ 
ज्रयोद्द्यां वृतीयायां अतिपश्नवमीद्वये । 

तेलाम्ङ्ख न कुर्वीत कुयुवां नवमी विना ॥ 

पञ्चमी दशमी चैव तृतीया च त्रयोदशी । 

पकाद्श्ची द्वितीया च पक्चबाख्मयःरापे॥ 



२५४ दीरमिञ्चोदयस्यं समयप्रकाल-- 

अभ्यज्ञनस्पद्रनाचयों ऽअ स्नेहं निषेवते । 
चतुणा चस्य सद्धिः स्यात् धनापत्यबखायुषाम् ॥ इति । 

गर्गेण कासां चिद्धदणं तत्पकतेरखुपरम्। 
सुयशुक्रादिवारषु निषिद्धासु तिथिष्धपि। 
स्नाने ङा यदि चास्नन पक्रतेरुंन दुष्यति ॥ 

रति षटत्रिशन्मतादिति केचित् । अन्ये तु रागप्राप्ततेखाबेषयो नि. 
षेधः । पवं च सवंतेरखनिषेधप्राप्तौ पक्त प्रतिप्रसूयते । विदिते चतैखा 
भ्यङ्ग आममभ्युपादेयमेवेति सक्घपः। 

यमोऽपि -- + € ५. _ ॐ + ८. 
घृतं च साप तरु यत्ते पुष्पवासितम् । 
न दोषः पकतेलपु स्नानाभ्यङ्कषु निव्यश्चः ॥ 

कत्यायनोऽपि-- 
माङ्गस्य विद्यते स्नान ब्ूद्धिपवौतसवेषु च | 
स्नदमात्रसमायुक्तं मध्याहात्परविशतिष्यते ॥ इति । 

मांसनिषेधक्राखो नन्दिपुरण- 
यदि नाम चतुदहुह्यां षदा मांस विवजेयत् । 
वजयेद्यने मुख्ये छतस्छेमतिनैरः ॥ 
सखतुथीं चाष्टमी चव द्वादशी च चतुदश्ी। 
तथा पञ्चदशी वाय्यो षड़शीतिमुखानि च ॥ 
सङ्खक्रमे चापि सूय्यस्य विषुवे चापि वार्षिके । 
मांसा विरना मस्यां याति स्वगं दिनत्रयम् ॥ 
तथा चादवयुज माक षजेयेन्मां समक्षणे । 
बदुमासरूत पुण्य लमेताद्वयुजान्नरः ॥ 
मांसमोज्नक्षन्त्यागात पुरुषः शुद्धमानसः । 
यो नरः कात्तिक माति मांसं तु परिवञजयेत् ॥ 
संवत्सरस्य रभते पुण्यं मांस्रविवजेनात् । 

काङनिणेयदी कायां तु यदि नाम चतुदद्याभेति स्थने यद् नाम 
ख शवेयोमिति पाडः | 

इति कारीमेरषवञ्यने । 
भथ पवानुषटेयानि । 

विध्णुः--पवेसखु अवश्यं तिखदोमान् कु्यीदलङकतस्तिषठेव् पवमा- 
खारसी स्यात् ।_ 
मन्! अर ४ ई२[० १५० ) शा श 

सावन्राच् रान्तद्ामाश्च कुस्यत्पवष्ु नित्यशः । 
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सावित्रान्-सवित॒देवताकान् । अत्रच दरऽ्यमश्चताः। 
शान्तिकामस्तु जुहुयात् ग।यञ्या चाक्षतेः शुचिः । 

हति स्मतः । 
कारेयायनः- 

पौणमास्याममाधास्यामधः स्वापो विध्रीयने । 
अनादिताप्रेरप्येष पश्चादप्रेष्विघीयते ॥ 

` अनादितामिः=स्मात्ता्िमान् । 
मापस्तम्वः--दवा आदित्यः सत्वानि गोपायाते ¦! नक्तं चन््माः त. 

स्मादमावास्यायां साधीयसीमाल्मनो गुत्तप्च्छत्। पाज।पत्येन बरह्मच. 
यकाटेम च जायया सहतां राति सुय्याचन्द्रमसो वसत इनि, 

प्राजपर्येनलरथ्योपसपणराहित्यन । 
तथा, 

मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भाष्वयो मतः। 
अयातयामास्ते दभा नियोक्तस्याः पुनः पुनः ॥ 

इति पर्वानुषेयानि । 

सथ नानायुगघमाः । 
तश्नौपकायनः-- 

श्रुतिश्च शोखमाचारः प्रतिकार विभिद्यते । 
नानाघम्मोः भ्रवत्तन्ते मानवानां युग युगे ॥ 

शरुस्यादिप्रमाणं शो चादिराचारशच प्रतिकालं प्रातयुगं भिद्यते । अनेन 
न्छोकपूवोधन प्रतियुगमाचारशब्दवाच्या्चहोतजादेकमेणां मेद उक्त. 
स्तद्धदादेव च तत्प्रतिपाद्कश्चुव्यादिप्रमाणस्यापि मेद उक्तस्तत्र कम्म. 
मेदे देतुमादोत्तराधंन-नानापम्मां इत्यादिना । धम्मा अरोगत्वादय. 
स्तदुक- 

मनुना, ( अ* १ इलो ८३।८४ ) | 

अरोगाः सवेलिद्धाथाश्चतुवषशतायुषः । 
छतत्रेतादिषु व्वेषामायुहेखति पादशः ॥ 
वेदोक्तम्गयुमेस्यानामाशिषश्ेव कम्मंणाम् ¦ 
फटन्त्यल्ुयुग लोके प्रभावाश्च हरीरेणाम् ॥ इति। 

त थारण्यके पवंणि दनूमदशेने छतादिघम्मांनुदादहत्योक्तम्- 
पादेनैकेन कौन्तेय | घमः कलियुगे स्थितः । 
तामस युगमासाद्य रष्णो भवति कैदरावः॥ 
वेदाचाराः प्र्ाम्यान्ति धमेयक्चक्तियास्तथां । 



२५६ शीरमजादयस्य समयप्रकाक्-- 

तयो स्याघयस्तन्द्रीदोषाः क्रोधादयस्तथा । 
उपद्रष्ाश्च चत्तन्ते आचयः श्रुद्धय तथा ॥ हति । 

लदयमथः । युगस्वभावाददरदरपचीयमानक्ञानकर्मन्द्रियशक्तीनां 
द्विजातीनां कतिषपयाज्गसादिलाभिदोतादिकम्मणां प्रमादाङस्याहिभिस्त- 

तक्ङ्कहदानातत्तच्छनाप्रलयसिज्ञायमानानां मदादेव तत्प्रतिपादकानां श्चुत्या- 
दनिमपि मेद् इव भवति न पुनः श्रुत्यादीनां कम्मेणां घा वास्तवो मद् 
ह्यभिप्रायः । अनयेव च दिश! पवञ्चातीयकानि वचनानि बोध्यानि। 
मनुरपि-( अ० १ इलो° ८५ ८६ ) 

अन्ये कृतयुगे धमदखेतायां ज्ञानमुच्यते । 
अन्य कलियुगे नरणां युगहासतावुरूपतः ॥ 
तपः परं हृतयुग तायां शानसुच्यते । 
पर यज्ञमवाहूदानमेव कलो युगे ॥ 

तपःनकृच्करचान्द्रायणाददि । तदुक्तम्-- 
स्कन्दपुराणे, 

वेदोक्तेन प्रकारेण छञ्द्धचान्दायणादिभिः। 
शसीर शोषण यत्तत्तप हइत्गरुच्यते वुधैः ॥ इति । 

पररप्रधानम् । मदाभारते-- 
तपः परं छृतयुगे जेतायां ज्ञ।नमुत्तमम् | 
द्वापरे यक्ञमेव!हुदानमेव कलो युगे ॥ 

तथा-- । च 

तपः परं छतयुगे तायां ज्ञानमुत्तमम् । 
द्वापर यज्ञमेवाहुः कलो दान दया दमः॥ 

बृदस्पतिः- . . वाता 
तपा धमः रतयुग ज्ञान च्रतायुग स्थतम्. 
दपरे चाध्वरः प्राक्तास्तष्ये दानदया दमः॥ 

तिष्यःच्कष्िः। 
शिवपुराणे-- _ व 

ध्यान परं कृतयुगे तायां लिङ्कपूजनम् । 
द्वापरेऽध्ययन तिष्ये महादेवस्य कीत्तेनम्॥ 

तथा-- 
ध्यानं पर कृतयुगे तायां यजनं तथा । 
द्वापरे लिङ्धपूजा च कलो शङ्कर क्तिन् ॥ 

विष्णुवमंत्तरे- 

ज्ञानं परं तयुगे तायां च ततः परम्) 
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द्वापर च तथा यक्शः प्रतिष्ठातु कलो युगे ॥ 
छृताददेषु युगेषु प्राचुर्येण परवत्तमानानि प्रमाणास्याह-- 

पर दरः 

छते तु मानवा धमोख्रदायां गोतमा मताः) 
| द्वापर दाङ्कलखिताः कलो पाराक्ाराः स्मृताः॥ 

तपः पर कृतयुगे इत्याद्य तत्र हेतुमाद-- 
सएव, 

छत स्वस्थिगताः प्राणाश्चेतायां मांसमाधिनाः। 
द्वापरः रुधिरे चेव कलो व्वन्नाद्षु स्थताः ॥ 

प्राणनाङ्धवुत्िपञ्चक्ापता वायुविक्षः प्राणः, सख ॒चास्थिमांसादिम. 
यु शसरेषु कमसूजनिषद्धा युगसरामथ्यादस्थ्याेषु स्थिता भवतति । 
खाक्चाल्परचा्तानेक्चसयनोपयेकानां युगस्वभावादिप्रतिपादकानां वचनानां 
प्रतिषथ एवश्चेषपयवस्तायेतामाद-- 

सएव, _ _ . ॥ ऋः 
युगे युगे चये धम्मास्तत्र तत्र चये द्धिजाः। 
तेवां निन्दा न कत्तथ्या युगरूपा हि त द्विजाः ॥ 

तषामित्युपटक्चषणम । कामक्रोधलोभादीन् सवान् दोषान्कालक- 
तान् शास्वा कस्यापि निन्दां न क्ुयादिष्यथेः। 

नन्वेवम्. क का १ 
जिता धमां ध्यधर्मेण सस्य चेवायूतेन च। 
जिताश्चरिश्च राजानः सख्जीभिशथ पुरषाः कलो ॥ 

दत्यादिवचनवबायितयुगधमायुसखारिणां भाणिनामनिन्दत्वे, 
धमे चर सत्य वद्, 

नास्ति सत्यात्पसे धमां नानृतात्पातक परम् । 

स्थितिीह् सत्य धममस्य तस्मात्कव्यं न खोपयत् ॥ 
इत्यादीनि चिधनिषघाकेषयाणे श्रुतेस्मतिशासखाण्यप्रमाणाकतानि 

स्युरिति चत् , न । युगायुरुपं स्वस्वसामथ्पमारोच्य मुख्यकल्पन।लुक 
स्पेन वा नित्यत्नेमित्तिकानि कमाण्यचुतिष्ठतां प्रतिषिद्धानि च वजेयतां 
प्रमादकतपातकमप्रायस्ित्तानि च{चरतामव्यन्ताद्क्तानां वानिन्द्यत्वम् । 
तवृन्यषां निन्दयत्वामति वस्तुस्थिति; । पव सत्यपि वस्तुता निन्द्यस्य 
पि स्वयं दोषान्नाविष्करुर्यादिति तेषां निन्दा न कत्तव्येत्यस्याभिप्राय इति, 

बृदटरस्पातः- 

छते यदृन्दाद्धमः स्यात्तप्रंतायामृतुत्रयात् । 
द्वापर तु ज्रिपक्षेण कलावहनि तद्भवेत् ॥ 

ध।०स्० २२ 



२८५८ खीरामज्ादयस्प सम्यप्रकाक्ा- 

त्रद्याण्डपुराण-- [र 
अतायामाच्दका धमा दापर मासकः स्म्तः। 
यथाशक्ति चरन् प्राज्ञस्तदह्ा ध्राप्चुयात्कलख्ो ॥ 

विध्णुपुराग-- (स | 
यत्छत दस्याभजचव्स्रताया दायनेन तु । 

छापरे लम्त॒ मासेन खाहोराजेण तस्क ॥ 
स्कन्दपुराण 

व्रह्म: ऊलखुगे देवस्प्रतायां भगवाञ् रानः। 
छापरे अगवान विष्णुः कलो देवा मरटेद्वरः॥ 
छते स्ारायणः सूक्ष्मः शुद्धसरसिख्पास्यते। 

. श्रताया यज्ञरूपण पाञ्छराच्ेण दवापरे ॥ 
२ | गृध्धत ~ 

छत चरता दापरच कष्टिररित्यश्च कशवः। 
नानावणासिधाकारा नानेव 1वष्यनेञ्यत ॥ 
क्रत शु्कश्चतुबडुजटिखो खल्कलछाम्बरः। 
छृष्णए्जनापचीती = त्चज्रदब्डकमण्डत्यरुः ॥ 
मनुष्यास्तु तदा छान्त निवरा: सखह्दः समाः 
यजन्ते सप्ला देवं कामेन च दमेन ख \ 
हंश्वायुवर्णोा वेक्रुण्डो वयां योगेदवरोाऽमलखः | 
दद्वरः पुरुषोऽसक्तः प्ररभात्मेाति गीयत ॥ 
जताया गकयर्णऽ$स्रो चतुचोहुखिमेखलः , 
हिरण्यशिदासखस्यास्मा स््रकस््रवाद्यपलश्चणः ॥ 
त तद्धा मतुजा देवं स्वदेवमय हदररिम्। 
यजन्त विद्यया अय्या घार्मिष्टा ब्ह्यमवाद्नः॥ 
विष्णुयंजः पुद्िनिग््ः सवदच उस्क्रमः;। 
ञ्ष्माकपिज्यन्तश्च उरगाय इत्यते ॥ 

द्वापरे मगवान् श्यामः फौतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सदिीभरङ्श्च खश्चणेरुपल क्तः ॥ 
त तथा पुरषं मस्या महाराजापलक्षणम्। 
यजन्ति वेद तन््ाभ्या पर जिज्ञासयो चप !॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्षणाय च । 
प्रद्यम्नायाननिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 
विदवेद्वराय विश्त्राय सवेभरूतात्मने नमः ॥ 
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इति छापर उवीशं स्तुवान्ति जगदीदवरम् ॥ 
नानातन्त्रविधानन करवपि यथा द्युणु। 
कृष्णवणान्वित ष्णं साज्गापाङ्काख्पाषवम् ॥ 
यज्ञैः सङ्ीत्तनप्रायेयजान्त हि सुमेधसः । 
एव युगाचुरूपण भगवान्युगवर््तिभिः ॥ 
मजुज्ञेरिज्जते राजन् ! भरयसामीद्दरो हरिः। 

वेप्णुधमेत्तरे-- विसा 
पष्कर तु कृते सव्य त्रेताया नेमिष तथा । 

` द्वापरेतु कुरक्षेत्र करो गङ्गां समाश्रयत् ॥ 
वामद्वःन 

कृते तु सवतीथोनि तायां पुष्कर परम्| 
द्वापरेतु कुरुक्षेत्र कर गङ्गा विश्चिष्यते ॥ 

इति नानायुगधमराः | 
अथ नानायुगवज्यौनि। 

तेन 1०१५० ि वि । ष 

व्यजेदेश तयुगे तायां ्राममुस्खजत् । 
द्वापरे कुःखमेकं तु कत्तारंतु कलो युगे॥ 
कृत सम्माषणादेव चतायां स्परोनेन च । 
द्वापरे चक्रमादाय कलो पतति कम्मेणा ॥ 

इति नाना गवज्यानि , 

भय कडिदुगघमोः । 
महाभारते _ = _ . . 

यस्त्वोनमः द्दिवायेति मन्ेणानेन राङ्करम् । 
सशृर्कारं स मभ्यचैत्स्वेपरवेः प्रमुच्यते ॥ 
सर्वास्थां गतो वापि युको षा सवेपातकेः । 
यस्त्वोनमः शिवायेति सुच्चततु कलो नरः॥ 
शाव्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तः श्चुुप्राणये । 
संसारदोषसङ्घानासुच्छेदनकरः करो ॥ 

तथ~ | 
सदा त यज्ते यस्तु श्रद्धया सुनिपुङ्गव।। 
छिङ्गऽथ स्थण्डिले व।पि तके विधिपूवेकम् ॥ 
युगदोषं विनिर्जिदय रुद्रलोके प्रमोदते । 

लिङ्गपुरागे-~ „ ह ६ 
कलो रुद्रो महादेवः शङ्कसे नीर खोहतः । 



२६० वीराभमिचादयस्य समयप्रकान्ने-- 

प्रकार्ाते प्रतिघाय घर्मस्य विकृताकुलिः ॥ 
येत चिप्रास्तु स्रवन्ते येन केनापि शाङ्करम् । 
कालिद्ाषं विनिज्ञिद्य प्रयान्ति परम पदम् ॥ 

न त च क 4 9५ , € 
ध्य {यन्छत यजन् यद्स््रताया इदापरभ्ययन्। 

यद्ाप्रति तदाभ्राति कलो सड्कूीत्यं केशवम् ॥ 
आंगवत-- वि र 

कार समाजयन्स्यायां गुणज्ञाः सारभागिनः 
यत्र सङ्कोत्तनेनेव सर्वः स्वाथोंऽपि खभ्यते॥ 

सष्कीत्तेनेन~दरि सद्म ्नन । 

न ह्यतः परमा खामो देहिनां रम्यताम् । 
यता विन्देत परमां रान्ति नद्यति संखलतिः॥ 

भग्निपुराण- „ 
नास्ति अरयस्करं जरणं विप्णोराराघनान्मुन 
युगेऽस्मस्तामसर घोरे यक्ञदेवविचर्जित ॥ 
कुः ।ताराघन राजन्वास्ुदेवे कलो युग । 
यदभ्यच्य ह{^ भक्त्या ते वषशतं चप! | 
विघानन फट खम अरारान्रात्कलटाचवि{ति ॥ 

तया, 

कलो कालिमलध्वसं सचपापटर हरिम् । 
येऽचयन्ति नरा नित्य तेऽपि वन्या यथा हरिः ॥ 
धर्मात्कवमतीचाचुप्रा्नोति पुरषः कल, 
स्यल्पायासरन घमेश्चस्तन तुाऽस्म्यद् कल्म ।। 
धन्ये कलर भवेद्धित्रा अस्पङ्कुरमदहतस्फडम् । 

विष्णुपुराण-- 
देवताच दम पूणानि नगराणि कल युगे । 
कत्तव्याने मर्दापाखः स्वगलोकम भरप्सयुि 

कूम्मेपुरागे- 
गङ्गामेव निषेवेत प्रयागेतु किदाषतः । 
मान्यत्कद्ियुगाद्भूतं मरु हन्तुं सुदुष्करम् \ 

र्कम्द भविष्यपुराणयोः 

सुक्तिमुक्तिफलपरेप्सुरल्पोपायेन चकश्नरः। 
तींथोन्येवाथ्येष्धिद्धान्कलो गङ्गां विरोषतः॥ 
गङ्खोतरवहा कादयां लिङ्क विद्वदवरं मम। 
उभ वचेमुत्कदे पखां पात्ते कायानरे करटौ ॥ 
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नारदौये~ 
कला तत्वरमन्रह्मप्राप्तये सवरं चृणाम । 
गङ्गाभजनमबाहूमहदःपायं महषयः ॥ 

काभमेकसहितायम्- 

न भवद्ठेदमन्जाणां सन्लिद्धिः गुद्धिवजित । 
मन्बरेर्विना न सिद्यान्ति भ्रः शुद्धिस्तु दुमा ॥ 
काले कलो विशेषेण शुद्धं धस्तु न द्यत । 
कलो युगे हि तमस्ता नष्घमं भरकर ॥ 
अनवचर्छिन्नसन्तानो घमंतन्तुदं जाहवी । 
विना गङ्गां धर्ममयं गतिः स्याच्च कथ कटो | 
शिरसः कत्तंन तस्य व्राणत्यागोऽपिवा वरः| 
समर्थस्तु कलो काले गङ्खां यो नाभिगच्छति ॥ 

भविष्यपुराण -- 
कलो कल्युषचित्तानां पापद्रभ्यरतात्मनाम् । 
विधिहान क्रियाणां च गतिगेङ्गां विना नहि ॥ 
अनाध्चिव्यतु गङ्गां हि मुक्तिमिच्छति यः कलो। 
सूय्य द्रष्टु मिहोध॒क्तो जाव्यन्धसलदशस्तु सः॥ 
चूथाकुटं जथा विद्या बृथा यज्ञा बुथ। तपः। 
सथा दानानि तस्येद कलो गङ्खां न याति यः॥ 

इति कलियुगधमाः । 
भथ कलियुभवज्यौनि । 

बह्मपुराण-- 

तथा -- 

दौीर्धक्राटब्रह्मचय घारण च कमण्डलोः । 

गोच्रान्मातृस्तपिण्डाशन विवाहो गोवघस्तथा । 
भ % € क क 

नराश्वम्रेधौ मद्यच कलो वज्य द्जातित्मिः। 

ऊढायाः पुनरुद्वादं ज्प्रष्ठां शो गोवघस्तथा। | 
कलो पञ्च न कुत खातृजायां कपण्डलदुम् ॥ 

कतुः-- 
देङगार्च सुतोत्पसिदेसा कन्या न दीयते । 

[२ ५ च. 

ज यज्ञे गोचधः कायः करो च न कमण्डलुः ॥ 
शादित्यपुरणे- 

शपथाः राकुनाः स्वाः सामुदिकमुपश्ुतिः। 
उपयाच्ितमादेकाः सम्मचन्ति कलो कचित् ॥ 



५. खाराभचद्मस्यसममभ्रव्छाक्ा- 

सस्मान्तन्मान्रखामन काय यत्तन्न कास्येत् । 
तथा घर्मन्ञसमय्वद्ादन्यान्यपि कलो वज्यालन । 

( 9 ) खवगान्याज्गनादुद्धरिति पाठन्तरं निणयषिन्भ्वादौ 

विध्वाय। भ्रजोात्पत्तो द्वरस्य नयोजनम् । 
चाल्छिकाक्तयेान्याश्च वरेणनन्यन सङ्ध्तिः ॥ 
कन्यानामसचव्णानां एचवःदश्च द्िजपतिांमिः। 
आततायद्धजान्रघाणां चमयुद्धन दसनम् ॥ 
दजस्यान्धो तु नीयातुः शा्थितस्याप स्ङ्कहः 
सखञजदीषश्चा च सर्यषां कमण्डल्दरु्दघारणम् ॥ 
मदाप्रस्थानगमन गोसंज्लाकतिश्च गासव । 

सोजामण्यामपि स्धरा्रदणस्य च सद्ुःदः ॥ 
खधिदोाजहवण्याञ् लेदर दीदढापरिग्रहः 
वानप्रस्थाश्रमरस्यापि प्रवेश पव्धचोदितः ॥ 
छत्तस्वाध्यायसापेक्छमघस्रद्कूमोचनं तथा, 
प्रायच्ित्तत्विचा्न च विप्राणां मरणाहन्तकम ॥ 
स्वसगदाषः स्तेखान्यमदहापातकनिष्क्तिः। 
वषरातिधथि।पितृस्यश्च पङुपाकस्णक्छिया ॥ 
दत्तारसेतरेषां तु एञत्देन परिग्रर्ः। 
(९)खवणीनां तथादुशेः संसर्गः शधिततेरयि ॥ 
अयोनो सङहे इत्ते परित्यागे गुरुखियाः। 
परादेश्ात्मस्रन्त्याग उच््ड्ष्टस्यापि कजंनम् ॥ 
प्रातिमाम्यचनाथांय सङ्कःदपथ्च सधमेकः। 
अस्थि सञ्चयनादुष्वमङ्गस्पशनमेव च ॥ 
व्णामिन्न चव विध्राणां सामविक्रयणं तथा: 
षङ्मक्तानक्ाननाननहरणं हेनकमेणः ॥ 
द्यद्रेषु दाखगोपाक्ुरकुभिज्ाधंखीरिण।म् । 
भोज्यान्ता गदस्यस्य तीथसरवातिदुरतः॥ 
दाष्यस्य गुरुदारषु गुरुवदुञ्रत्तिश्ालटिता। 
आपद श्रुत्तिद्धिजाग्य्ाणामद्वस्तनिकता तथा ॥ 
प्रजायते दिजाग्स्याणां प्रजारणिपरि्रदः । 
रह्यण(नां भ्रचांसत्व सुखाद्यिधमनाक्रया ॥ 
धलात्कारा्दिदुषटस्नीलङूप्रहो ष्वेप्यिचोदितः। 

न्ट 
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यतस्तु सवेवणषु भिक्षाचर्यं विचानतः। 
नवोदकं दशार्ह च वृक्षिण। गुखुचादिता॥ 
ब्राह्मणादिषु दुद्धश्य पचनादेक्तियापि च, 

भ्रग्चापिपतनश्चेव चद्धादिमरणं तथा ॥ 
गोखुसिधिष्टे पयसि शिष्टेराचसनक्िया । 
पितापुञ्रविरोघेषु साक्चिणां देण्डकट्पनम् ॥ 
यतेः सायंगरृहत्वं च मुनिभिस्तच्वतत्परेः । 
पतानि लोकशुप्त्य् कटेरादौ पहार्माभेः ॥ 
निवरितानि कमणि व्यवस्थापृक्कं बुचेः। 
सखमयश्चापि साधूनां प्रमाण वेदवद्भवेत् ॥ 

पुराणान्तरे-~ वा 
ऊढायाः पुनरुद्वादं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा । 
कल पञ्च न कुर्वीत च्नातजायां कमण्डलुम् ॥ 

निगमेऽपि-- 

अक्षता गोपद्युश्चेव श्रद्धे मांसं तथा मधु| 
देवराच सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवजंयेत् ॥ 

8 ४५ [क 9 [द चत्वार्यब्दसदस्राणि सस्वायंब्दश्तानि च । 
कटयेदा गमिष्यान्तितद्ा चतापारग्रहः ॥ 

ह सन्न्यासश्च न कनच्तव्यो ब्रह्मणन वजानता । 
दब्टः ~ 

यावद्रर्णविभागोाऽस्ति यावद्धेदः भवन्तंते। 
अभिदोज्र च खन्न्यासर तावत्कुयार्क्खेः युग ॥ 

लो गाक्षिः-- वः धि व 
अर्घाधानं स्तं श्रो तस्मात्ताग्न्योस्तु पृथक्ृतिः। 
सवौघानं तयोरेकयरूतिः पूवयुगाश्रया ॥ 

इति कल्िवज्यानि । 

भय दीक्षाकालः | 

कालोत्तर-- 
्ारद्धखन्तयोयांगो दीक्ाकमविधो स्स्रतः। 
तयोरसम्भवे वषा चिनान्यत्रापि शस्यते ॥ 

द्ारद्वसन्तयोर्योग इति शरदिं वसन्ते चेल्य्थः। तजर मासपफर!रने 
तु सदहितायाम्- 

असिद्धे भूमेसलम्पात्तिमरणं बन्धुनाशनम् । 



२६५ वीरामित्रादथस्य सभयप्रकाक्े-- 

आयुच्रद्धिः प्रजानाशः सम्पत्ती रत्नसञ्चयः ॥ 
श्युमप्रात्तिः स्थाननाशो मधायश्च वश्ीरूतिः । 
खेजादीन। फट क्चेय मरमासर विचजयेत् ॥ 
चरणे तु अन्यथा मासफखान्युक्तानि । 
वेराख पूवज माके मन््रारम्भः सुदुःसदहः। 
वेश्ाखे घनङ्ायी च ज्यच खत्युप्रदो भवेत् ॥ 
आबाद पुत्रलाभाय भ्रावणे श्युभदा मतः। 
माद्र चेव च्ानदानिस्तथास्िद्धिः प्रकाण्िता॥ 
आवन सवस्ाद्धश्च कात्तिको ज्ञानासिद्धिद्ः । 
श्युमरृन्मागरीषेः स्यास्पोषो दुःखविधायकः ॥ 
माघे मेधाविवृद्धिश्च फठ्गुने सववक्यता ॥ धति । 

अश्राषादस्य सम्यकफलता पृवेवक्येऽनिषटफरदत्वमुक्तमतां 

विकल्पः । 
सिद्धान्तक्षखरे तु विशाषः। 

दारत्काखे च घराख दीक्षा भेष्टफटप्रदा | 
फाल्गुन मागश्चीष च ज्येष्ठ दीक्षान्न मघ्यमा॥ 
आघाटः; श्रावणो माघः कनिष्ठाः साद्धरारताः। 
निन्वितश्चे्रमासस्तु पोष। भद्रपदस्तथा॥ 

_ निग्वितिष्वपि मासु दैक्षोक्ता ग्रहणे युमा) 
भ + च क र ¢ @ ९ र, आषाटपूवमासे च आषा मगशाषक | 

दीक्षां न कारयेद्धीमानन्यमासेषु कारयत् ॥ 
द्युकटपक्षे श्चुमक्चं च शुभवारतिथो तथा । धति । 

क्रियाकाण्डरेखरे तु - ू 
न विना पव दीक्षा स्यात् वषाद मधुषाषयाः। 
सन्यत तु सदा कायां विद्युदधो गुङशिष्ययोः॥ 
वषादो हि निमित्तानि प्रशस्तान्युपलक्ष्यवे 

इति धषादि्निषिद्धक!लेष्वपि श्युमरशकुन।धपम्मे सति दक्षि 
का््यत्यारह देमाद्विः । 
भगस्तिसखदहितायम्- 

द्युक्टख पक्षेऽथ कृष्ण वा दोक्षा सवसुलाबहा । इते । 

कालोत्तरे विशोषः। 
[९ क » ~ @ = छे 

दीक्चारम्मः प्रकत्तेव्यो भूतिकामे; सित तथा। 
मुक्तिरूमिः कृष्णपक्ष इति । 
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सहिताय तु- 

पूणमा पञ्चमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा। 
व्रयोदश्ी च दश्यमी प्ररास्ताः सवचेकामद्ाः॥ इति। 

अन्यन्राप-~= 

छ ष्ण।चम्यां चतुर श्यां पञपर्वदिनेऽथवा । इति । 
मन्त्रसारसङ्कद- 

द्वितीया पञ्चमी चैव पर्ष्ठा चापि विशेषतः। 

दादश्यामपि कत्तंव्यं जयोदद्यामथापिवा॥ इत्ति। 

मम्त्ररस्नावल्यामपि - 
चतुथी नवमी षष्ठोमषटमीं च चतुद्श्षाम् । 
पोणमासी विना द्चषा हिता मुक्ता मुमुक्षाभः॥ 

हमद स्मव्यन्तेर- 
सप्तम्यां च नवम्यां च पकाददयामथापिवा। 

दशम्यां च जयोद्द्यां दीक्षाकम प्रशस्यते ॥ 

क्वचित्न तयादद्धाममावास्यामिति पाटः, 

सितन्दुक्लगुरूणां तु परोक्षेत गुणागुणः ॥ 
गुणयुक्ता तु सद्धाह्या गुणर्दीनां तु वजयत् । इति । 

सितःनश्युक्रः । ज्ञोवुघः। पषा गुणागु्ः तिथिवारसयागजः उदेता 

स्तमितवकातिचारुरूपदक्षाख्न कन्द्रत्रिकोणष्रडष्टमन्त्यास्थातस्प 

गुणागुणः । 
क्त्र ~~ 

चतुथ्यौमथवाटम्यां चतुदश्यां तथेव च । 

पूर्णिमायां प्रकत्तभ्ये भूतिकमिः सतं सद्ा ॥ 

मुक्तिकामेः कृष्णपक्षे यत्किञ्चिर्कम चाचरत । 

दिनच्छिद्वाणि भुक्त्वाथ याश्चान्यास्तथयः स्ताः ॥ श्त । 

तश्वसागरस्हितायां वविक्नाषः। 

तांतां तिथि समालोच्य तद्धक्तास्तज् दीक्षयेत् 
श्र उवाच । 

कस्य क्रा तिथिरुहिष्ठा समासाद्वद नारद || 

नारद उवाच ॥ 
ब्रह्मणः पोणम।स्युक्ता दादशी चक्रघारिणः। 
चतदश्ी क्िवस्योक्ता वाचः भोक्ता त्रयोदशी ॥ 

द्वितीया च भियः भोक्ता पावत्यास्तु तृतीिका। 
नित्या मा्गघु पावेत्या अष्टमी च चतुदेश्ती ॥ 

छ्षा० सर० २३३ } 
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२५८ दारमिशथोद् थस्य समयप्रकाक्े-- 

खतुर्थी गणनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सक्तमी। 
पवं मुख्यास्तु तिथयः सुरेन्द्र ! परिभाषिताः ॥ इति। 

रस्नावल्याम्- 
आदिध्यं मङ्ख सौरि त्यक्त्वा वारस्तु भूतये । इति । 

संहितायां. त त ् स 
रथो गुरो सिते सोमे कत्तव्य वुध्युक्रयोः ¦ इति । 

पितेन्यक्रपक्षि श्व्यथः ' 
संहितायाम् - 

अद्दिवनी रोहि णीस्वातिदिश्चाख।इस्तभघु च । 
ज्येष्ठात्तराच्रयष्वेव युधान्मन्माभेषेचनम् ॥ 

रनाबत्याम्~ [तात | व 
श्रौ ण्युष्तराणि रोददिण्यः पुष्यक मगश्शीषंकम् । 
हस्तः स्वातिरन॒राधा मघा मुरु च रवती। 

` अभिजित् श्रवण चति शिवयोग चतुदश ॥ 
स्ररणे- , . [य 

पोष्णं रोदहिण्यथादिव्य श्रवणे चास्विनी तथा। 
साधिन्न त्वाषटूतायव्यमेन्द्र नेक्रतमेव च ॥ 
तिष्य तरिसत्तराद्रा च सोञ्पं 1दिष्याजन्मभप् | 
नक्षत्राणि प्ररास्तानि दीक्षाक्माणि सवत !॥ हति। 

पोष्ण=रेवती । अपदिव्यं-पुनवसुः } सावित्रन्दसरुतः । त्व्ट्-चिन्रा । वाय 
व्-स्वातिः । रेन्=ज्ये्ठा । ऋतम् खम्। सोम्य=खरग शी षकम् । शिष्यत्रिजन्म: 
भ॑=श्िष्यजन्मनक्च्रदशमेकोनवखातेनक्षज्रम् ' 
भन्यत्रापि- ति क 

उत्तरात्रयरोदिण्यो रवततीपुष्यचासरघम् , 
घांनष्ठावायुमित्रा्चिपिच्य स्वा च नेक्रनम् ।॥ 
देशेवष्णवदहस्तश्च दक्षायां तु श्चुमवहाः। दति! 

योगा अध्युक्ता रलनावल्याम्-- 
योगश्च प्रीतिरायुष्गन्लोमाग्यः कामनः स्म्रृतः। 
खुकमो च धतिबृद्धिधंवः सिद्धश्च दषणः॥ 
वरीयांश्च शिवः सिद्धा ह्या पन्द्रश्च षोडश । 
निन्यानि तानि सवाणे प्रशस्तानि विमुक्तये ॥ 
प्रातपत्पूषाषादा च पञ्चमी सतत्तिका तथा । 
पूवामाद्रपद। षष्ठा दशमी रोहिणी तथा॥ 
द्वादश्यां सवनक्षजमयस्णा च जयोददरी । 
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नक्षश्रयोगा श्व्येते देवानामपि नाश्नदाः॥ 
. शक्कुन्यादीनि ष्ट च विशषण विचजयेत् । इति । 

कारण-- 
राश्चयश्च चराः ष्ठा मध्यमश्चोभयोः स्मरताः, 
स्थिरश्च नैधनस्थाने प्रह्ाः सवै विवर्जिताः 
आचायरिष्ययोरायकू्ये शुभप्रदं भवेत् ॥ 

कियाकण्डल्ेखरे- 
राद्यादिवगंसलद्युद्धिटेमे चन्द्राकयोरपि । 
बल गोचरासाद्धश्च स्यातिःक्ास्त्र प्रतीयताम् ॥ 
कछम्नदोषा ब्रहदाोषाः सवं नदयन्ति ३ द्युमे । 
खग्नस्थे भागेवे प्रोटे कन्द्रस्थे वा बृदस्पतौ ॥ 
इत्यादिनिपुण वीक्ष्य दीक्षां क्ु्वीत देशिक 
मोमुश्चवीं प्रत्ययतु न कालनियमः स्म्रतः॥ इति 
मन््रवणघु सिद्धाणोःसुसिद्धान्मेखयद् बुधः । 
वेरिवणांनुदासीनान् गुणयेद शभिः पृथक् ॥ 
सिद्धराशो हरेद्धाग वसखभिमर्निष्मिः स्वरे; । 
त्रा स्थाप्वान्नयः दाष यामसङ्ख्यादता षद् सा 

रिपुरारिगतः शषो मासोऽसो पर्कीरत्तेतः। 
दरेत्पश्चद भांग तिथिज्ञानाय कवम् ॥ 
मालति तास्मन तथा याम कुवीत ग्रहणं मनोः । 
ज्यो तिशच्चास्त्रसुनिणति खग्ने वा दीक्षितो भवेत् ॥ इति । 

पतदुक्तं भवाति । देयमन््रचणान् कोष्रचकरे चतुष्काष्ठात्मकमेकको. 
छमङ्कीहृत्य सद्धलाध्यसखुसिद्धवेरिभेदेन पृथक्षत्य तन्मध्य ल्िद्धसु. 
सिद्धवघर्णानेकीरृत्य साध्यवेरिवर्णान् प्रत्यकं दशभिगुणापेस्वा सर्वमे. 
कीरताद्कुगन् पृथक् स्थानत्रये संस्थाप्य प्रथममष्टभिर्हरेत् । अवशिष्टा 
ङ्खमो यामः। प्व भलुल्िहतेऽवरिष्टाङ्कखलमो मावः । पञ्चद छाभेहते 
शेषाङ्समा तिथिः । तत्र तास्मन् मास द्युक्टपक्च तस्मन् हिने त. 
स्मिन् प्रहरे मन्त्रमुपदिशेत् । सुमुष्चदीक्षायां रस्णपक् इति विशेषः । 
रत्नविर्वाब्-- ध ५ ह | द 

निन्द्यानि तानि सषाणि प्रद्स्तानि विमुक्तये । 
तायाम्-- 

पञ्चाज्गश्ुद्ध दिष्से स्वादये तिथिषारयोः। 
गुख्ध्युक्रोदये श्ुद्धरग्न द्वादशशधेत ॥ 
प्रबुद्धे बरसंयुक्ते दयक देषशरो तथा । 



२६० . वारामच्रादयस्य सप्यप्रकाद-- 

द्युमे विध्समायोगे श्युभवमं श्ुभोदये ॥ 
दस्यादों सवंमन्त्राणां सङ्धदः सर्धस्तोख्यङूत् । इति । 

तथन्यन्र-- ध ( 6 

शिप्यात्रिजन्मदि वसे सङ्क।न्तिधिषुषेऽयने । 
अन्येषु पुण्ययोगेषु ग्रहणे चन्द्र सूर्ययोः ॥ 
शष्यानुकूटे कारे चा देदश्ुद्धिः श्युभावदहा । इति । 

भद।काविलपष्वरात्रे- 
पवं नक्षञ्रतिथ्यादो करणे योगवासरे । 
मन्त्रापदेशो गुखणा साधनं च शुभावहम् ॥ ईति । 

गुरुणा कन्तष्य दति शेषः ! घाधनं=-क्ाधनारम्म शत्यः । काय्यै. 
मिति शेषः| 

भथ पूव।क्दीक्षाकालपवादः । 
भगरितश्हितायम्-- त क 

सूयेग्रहणकाटे तु नान्यदन्वेषेतं भदेत् । 
सूयैग्रदहणकालन न समोऽन्योंऽसिति कथन ॥ 
तत्र यद्यल्छरत स्वैमनन्तफ रद् भवेत् । इति । 
न मासतियिवाराङ्श्धन सूय्यंपबोजे 
ददाती ग्रहीतं यत् तस्मिन्काले गुरोैषु ॥ 
सिद्धिभवति मन्त्रस्य षिनायासिन वेगतः । 

कत्तग्यं सवेयत्नेन मन््राक्षिद्धिमभीष्डुमिः ॥ इति । 
तस्मन्कारे यद्गुरगदीतं तत चृषु ष्ट ददातीति सम्बन्धः| 

भन्धान्तरे-- 
सत्तर्थऽकं्धुभ्रासे तन्तुदामनप्वंणोः, 
मन्दकं प्रकुबाणो मासक्चाकीन् न छोघयेत् ॥ 

कालन्तरे-- ५ नि 
द्ीक्षायामभिवकं च तथा मन्त्रपस्ग्रह्। 
व्रतग्रहणमोक्षे च दव्यारम्भणकमेणि ॥ 
कात्तिक्यां चेव चेदास्यां स्वमानोरपि ददने । 
न्द्र सूस्यापरगेषु षडशीतिमुखेषु च ॥ 
प्रहनक्षत्रयोगेषु विषुवेषूतखवेषु च । 
अयनेषु च सवंघु योगः सबाथेसिद्धिदः ॥ 

करियाकाण्डशषखर-- ४ ( 
प्रलिद्धास्तिथया राइुदरान गुख्प् च । 
पविजकातेथिश्चापि दाश्चाकम्मविघो परा ॥ इति । 

प्रथिद्धाः-समनन्तसक्तास्थयः। 
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सेद्धन्तशेखरे- 
विषुवेऽप्ययनङन्दे आषाद्या द्मनोत्सवे । 
दक्षा काय्या तु काटेषु पवित्रारापकमंणि ॥ इति । 

भन्यत्रापि- नि 1 
पुण्य्तःथ कुरक्चे देक्षापीठटस्तुष्टये। 
प्रयाने श्रीगिरौ कायां काराकारौ न रोधयेत् ॥ 

देवपीठचवुश्यम्-उदङ्ीयानजालन्धर पृणौगारेकामरूपाख्यम् । श्राषिरै= 
श्रीपवेते इति केचित् । 
सन्यत्रापि-~ वित व 

शशिविनक्रयोगर्णे जन्मनि शिष्यस्य मकरसङ्क्र( न्तो । 
करणास्तमपे च गुरोनंक्षन्रादीष्यते न दीक्षायाम् ॥ इति ! 

तह्वस्ागरसहदितायाम्- 

तिथ विनापि दक्षाय विशिष्ठावसर ऋणु) 
दुमे सखदुगुरूणां हि सहृर्सङ्क उपाक्थते ॥ 
तदचुज्ञाय दाततम्या स दीक्षाकसरो महान् । 
ग्रामे वा यदि वारण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निरि ॥ 
आगच्छति गुरु्द्वायदा दीक्षा तदा भषेत् । 
यदेवेच्छा तदा दीक्षा गुरोरान्नाचुरूपतः॥ 
न तिथिनं जर होमो न स्नानं न जपाक्रेया। 
दीक्षायाः कारणं किन्तु स्वेच्छावापे हि सदृगुरो ॥ 

इद कचित् चन्द्रग्रहे दीक्षा न काय्या जडत्वं तदा स्वादिव्याहूः। 
ते तु "“सत्तीर्थेऽकविधुप्रासः' “चन्द्रसूुय्य।परागेषु च” “शशिदिवाक 
प्योग्रहणे'” ““राहूदरोनं गुरुपव चः" इत्यादि बहुसुनिवचनविरोघात् अः 
नाद्रणीया दति । विष्णुदीक्चायां विशेषः- 

पश्चरात्रे) 

दाददयां शङ्क पक्चस्य सूयखङ्क्रमणे तथा । 
द्ाद्हयां ष्णपक्चस्य पौणमास्यां सुने$थवा ॥ 
अमावास्वामपि तथा कालमुाद्दहय देशिकः । 
नवेकद्धिरयदःपृषमािवासनमारमेत्॥ 

तत्व(््र)सागरसहितायामपि-- 
ब्रह्मणः पौणेमास्युक्ता द्दशी चक्रधारणः। 

पव प्रदणादिकारेषु उक्तमासश्युङ्कद्वादद्यादिषु विभ्णुरवाक्षा का 
शै (9० च्चा ईइति। . 

इति दाश्षकाडाः। 



२६२ 
[ब [9 

दारनिश्रोद्यस्य समयप्रकाक्- 

(द क श 

अथ विष्भोनामकीन्नकाखः । 

विष्णुधर्मोतर- 

त था-- 

€ (७ श च ९ क 

अथ सवाणि नामानन स्वेकाणं दरजयपत्। 

चक्रिणं दखिन चेव शार्किण खङ्िन तथ।। 
मोक्षार्थी प्रवसन् राजन् ¡ दिक्च प्राच्यादेषु स्मर्त् ॥ 
अजितं च।च्युतं चेव स्च सर्वश्वरं पृथुम् ¦ 
खस्मरेत्पुरुषं भक्तया व्यवहारेषु सचेदा ॥ 
करम् वरां मत्स्यं वा ज॒लप्रतरणे स्मरेत् 
भराजिप्णुम्निजननं जपेश्नाम त्वतन्द्रितः ॥ 
ख ड-[मएभेमुखा गच्छन्सस्मरेदपराजितम । 
केशव पुण्डसीकाल् पष्कराश्चं तथा जपेत् ॥ 
ने्रवाधास्ु सवासु हबीकश तयेव च । 
अच्युत चाश्बत चापि जपेदोष्षधकर्मणि॥ 
गरुडष्वजायुस्मरणादापद्ा मुच्यते नरः| 
ज्वरङ्ाषशिरोरोगविषवीयं प्रदास्यति, 
ग्रहनक्चन्रपीडास्ु देववाघषटवकवीषु च ॥ 
द्स्युवैरिनिराधेषु ग्याघ्रस्िदादिसङ्कटेः । 
अन्धकारे तथा तीते नारखिरेति कीत्यत् ॥ 
नारायण शङ्खधर श्रीधर गजमोक्चषणम् | 
वामनं ख्व्भिनं चेव दुःस्वप्नेषु च संस्मरेत् ॥ 
अभ्निदाद समुत्पन्न सस्मरेज्जलद्ायिनम । 
बलमद्रं ठ युद्धाथा छष्यारम्भे दखायुघम् ॥ 
उत्तारण वाणिज्या धौह्मम्युदय नूप! | 
मङ्कट्य मङ्गल विष्णु माङ्गल्ये च कौतयेत् ॥ 
आ्निष्वारत्तष्वद्ोचषु विकश्लोकेति तथा जपेत । 
उचिष्ठन्कात्तयेद्धिष्णु भ्रस्त माधवं नरः ॥ 
भोजने चव गोविन्द् सवेन मधुसूदनम् । 
नारायणं खवेकाटे ्ठुतभ्रस्खकितादिषु ॥ 
ध्याने देवार्चने होमे प्रणिपात प्रदक्षिणे ॥ 
करीन्तबद्वास्ुदेषं च अयुकेष्वपि यादवम् । 
कायोरम्मे तथा राजन् ! यथेष्ट नाम कौचयेत् ॥ 
सवाणि नामानि दहि तस्य राजन् ! 
सर्वाथेसिद्धे हि भवन्ति पुललः । 
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तस्मध्थेष्ट खद्यु देवनाम 
स्व॑ष कार्येषु जयपेन्त भक्तया ॥ 

इ।त विष्णनिमक्न्तिनकाटरखः । 

भथाधानक्ारः | 
तत्र श्रुतिः 

जातपुत्रः छष्णकेशो!ऽमीनादधीतेति । 
पतच्च वयोवस्थ।चिरेषोपलक्षणम् , 

तामाशिषमाशासे तं तवे ज्योतिष्मतीमिनि व्रृयायद्यस्य पुज जगतः 
स्यात् । _ | | । 

इत्यादिषु यद्युपबन्यदक्षनादजा तपुतरस्याप्यायानपूवत्वात् । पव चं 
खपरक्ष्यवयोषस्थाविक्षणीभूतवयसर आधानकारत्वं सूचित मवति । 
कालान्तरमाह-- ( ू हि 

बोधायनः, विवाहा व्याख्या सोऽत्राग्याधयस्य कालो यथन्नद्धमत 
ऊ जीवति पितय्चीनादघौीतांत बोधायनः जीवादिगते वा जाया. 
परवाप्य वक्तमेऽहन्य्निमादधीतेति शाखाक्रिः । 

जाय(मवाप्येत्युक्त्या विष।दश्य सावकाटिकस्वेन दक्षिणायने ऽप 
धैण्यपीय्युक्तं भवति । जीषति पितरीति पश्च चौपासनं धारयतो 
न प्रत्यवाय द्युक्तं बोधायनेनेव--“न दुघ्ह्मणो भवत्यौपासनं धारय. 

माण इति 0 पः 
पष ेवणिकसाधारणः कारोऽशुन। वणाधेशोषपुरष्कारेण ऋतुचि 

शषा विविच्यन्ते । 
तत्र श्तिः-वसखन्ते चाह्मणोऽग्रीनादधीत, म्रीष्मे राजन्यः, शरदि 

वेदयो, षषासु रथकार इति । 
रथकारो न “माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायत” शति याज्ञव 

स्कये.क्तो जाति विषः, किन्तु सो घन्वन।परपयौयः। 
लापस्तम्बस्तु-वसन्ता ब्राह्मणस्य ग्रीष्मो राजन्यस्य रेमन्तोषा 

शारदेद्यस्य वषास रथकः।रस्य । ये अयाणां प्रणानामेतत्कम कुयुस्तेषा. 
मेष कारः । शिशिरः सवेर्वाणिक इति । 

ये त्रयाणां वणानामिति। ये ब्राह्यणक्षातेयवेश्याः एतेषां तयाणां वर्णानां 
मध्ये एतत्कम्म रथकमे कुयुस्तषामेष काल ईति, पव च रस्थकारोन 
जातिविश्चषः किन्तु बेषर्णिक पवेति । कारान्तरमाद- 
बाधायनः-यदैवेन श्रद्धोपनमद्थाद्घीत सिवास्यद्धिः तदेतदासस्या- 

तिवेलं वा भरद्धायुक्तस्येति । 
भाक्तः=ब्याधितः । अतिषेरं श्रद्धायुकतोऽतिशयेन धरद्धावान्। 



३६५ दौरापश्नादयस्य समयप्रकाशो- 

भथ कामनाविशेषण ऋतव उक्ताः । 

कात्यायनेन वसन्ता वब्राह्मणब्रह्मवचस कामयोः प्रीष्पः क्षत्रियी 
कामयोः वषाः प्रज।पद्युकामचेद्यर थर् तामिति । 

पतन ब्राह्यणक्षज्ियवैदयानां काम्या अन्येऽपि काला इति सिदध 
म् । वसन्तादयो द्विष्िाः । सोरचान्द्रमेदेन ऋतुिषेचने उक्ताः सौरा 
अपि मौनमेषौ मेषत्रपौ वेव्यादिभदेन द्विविधा इत्यपि चोक्तम् । एवं च 
च्रयेशएखनज्येषठास्तथा पुवोदादह्तावै“दि्चिरः सवेवर्णिक"” इव्येतस्मा- 
न्माधफाव्गनो च मिलित्वा पञ्च मासा ब्राह्मणस्याघानकाल इति 
सिद्धम् । पलन्मूलिक्ैव माघादिपञ्चमासरा चलन्त इति यश्िकप्रसि 
द्धिरिति। धि 

भथ तिथयः । 
ठत्रापस्तम्बः- अमावास्यायां पोणमास्यां वा आचय इति, 
तथा फाद्गुनीपृणंम।स आद धतिल्युक्त्वा द्यह पुरेकाहे वति । 
द्यहे दिनद्वयं, पुय पृवमकाह पकदिनपृषमिच्यथः। पव च द्यहे. 

तिपक्नि जयोाददयाम । पकाटतिपक्च चत॒दद्यामादधीतेत्यथः। 
बोधायनस्तु-या वेशाख्याः पाणमास्या उपरिषएटादमावास्या भवाति 

सा सङृर्सचत्तरस्थय रोहिण्या समपयत तस्यामाद्ध्ीतति। 
अ!दइ्वलायनः-व सन्ते पचाणि आदधीताति । 
सत्यषाटस्तु-आषदधीते्युपक्रम्य--आामावास्यायां पोणमास्यामापू- 

य्यैमाणप्रक्षे वा पुण्ये नक्षत्ेऽ्र यच्राणि निपतन्ति तत्समुहम् । विप्रति. 
सधे ऋतुनक्षश्रं बलीय इति । 

पुण्यनक्षत्राणि तु कृत्तिकरादिचतुदशनक्षत्राणि “'छृत्तिकाः भ्रथमं” 
इत्यादि श्रुतेः । वाजसनेयके तु नक्षत्रनिन्दापूषवंकमुक्तम्-अमवाश्यायाम- 
सरीनादघीतेति, नेन पवास्याहनमिति । 

अथ नक्षत्राणि । 

तत्र कात्यायनः ृत्तिक्रारोदिणीग्गशिरःफल्गुनीषु हस्तो राभ 
कामस्य चित्राचेति। .,_ , ,  _ त 

बोधायनः. त्तकासु रोहिण्यां पुनवेखुफल्गुन्योश्चित्रायामिति। 
स्वलयनः-अग्न्याधेय कृत्तिकासु रोहिण्यां म्रगशिरास्त फल्गुनीषु 

विश्ाखयोरुत्तरयाः धोघ्ठ पदयोरेतेषामेकस्मिन् कस्मिंश्चित् । 
आपस्तम्बस्तु -छत्तिका। सु व्राह्मण आदर्धान मुख्यो ब्रह्मवचसी भ- 

घति । गरहांस्तस्याच्रिदादको भवति । रोदहिण्यामाघायप स्वनन् रोहान् 
रोहति । म्यृगीषं ब्रह्मवचसललकामो यल्लकामो वा यः पुरामद्रः सन्पा. 
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पायान् स्यात्ल पुनवेस्वोराद् धीत । पृष्वेयोः फस्गुन्बोर्यः कामयेत, दा. 
नकामा मे प्रजाः स्युरिति । उत्तरयोः कामयेत फर्दः स्यादिति । 
एतदेव चिपरीतमथापर पूवयोराघाय पार्पायान् मवति उन्तरयोर्व- 
रीयान् हस्ते यः कामयत प्रमे दायितति चि्रायां राजन्यो भातृष्यः 
याच. विशाखयोः प्रजाकामोऽनुरधे बद्धकामः उत्तरेषु प्रौष्ठपदेषु 
प्रतिष्ठाकामः सबाणि नित्यवदेके समामनन्ति । 

अस्याथेः । सुर्पःनश्रष्ठः । सर्वान् रोदान् गजादीन् रोहति आरोहति । 
पुराभव्रः=पृषभाग्यवान् ॥ पापीयान्-दर्टिः ॥ दानशमानदानेदन्छावव्यः । एतदेव 

विपरोतामति । पृवाफव्गुनाफलमुत्तराफस्गुनीष, उनत्तराफर्गुनीफर पू 

वं।फटगुनीखवस्यथः । अज्र अकाम्यप्रानमपि अनिष्ट फर भवति षस्तु. 
सामथ्यात् "या ब्रह्मणायावगस्त् इातवत् । 
गगसाहतायाम्- 

पुष्याय्मयदयुचराादत्यपाष्णज्यद्चाचनत्राकाादद्वत्यमभषु । 

कय वहथाधानमाद्य वसन्तग्रोष्पोष्मान्तष्वव विप्रादिवणाः ॥ 
पोष्णं=रेवती । कः=व्रह्मा तदूवत्या सोदेणी । भय-प्रथमाघानम् । 

अश्राद्यमिस्युपादानात् पुनराधानादो न कलतुनक्षत्रादिनियमः। अपूर्व. 
ऽपि सामपृवाधान न ऋतुनक्चन्रादर शव्युकतम्- आपस्तम्बेन 

सामन यक्ष्यमाण नन्त सुषक्षन्न नक्चत्रामिति। 

यः स्दकर्मभ्योाऽन्चहाजदशपएणमासादिभ्यः पव लाोममव कन्त 
मिच्छति स ऋतु नक्चत्न च न रू्ैतन्नाद्वियत। पव तु अपेक्षदेव तथाच 

धूस्वामिः-षछोमा घानमेक दीक्षा पक्ष पचण्यव नकादर्यादिषु सोमा 
धानस्य पवापद्णादात । रदत्तन तुं नक्षत्रग्रहण प्रद्दयनथामातन प 

वादर इति उक्तम् । अत्रदं विचाय्यत। किमनेन सोमकालमात्रवाध 
उताघानमाज्रक।लटबाघ उक्त इति । नाद्यः, प्रकरणादाघानकालमान्रबा. 
धरो युक्तान सोमस्य तस्याप्ररतत्वात् । कि नहि सोमे अ।पस्तम्बन 
नक्चन्नाण्युक्तानि येन कथञ्िद्वुद्धिस्थतामात्रेण वाध उच्येतेति। न 
द्वितीयः । एवं खात अत्र वाक्ये ब्राह्मण प्रति ऊत्वनाद्रकथनमनय 
स्यात् , सामकारव्वनाघान.ऽपि वसखन्तस्यावजनाीयस्वात् । न च वस. 

स्तस्तदानी सामाङ्गमच नाधानाङ्गमिति वाच्यम्) तस्य साधारणरवाव्। 
कारस्य हि अत्धिकरणत्वन वापकारकत्वम् । सति च तस्मिन कथंना- 
त्वमिति 1 कश्च उत्कर्षादुन्नाह्यणस्य सोमः स्यादित्यन्तरागर्भिण्य- 
धिकरण ““सोममन यक्ष्यमाण” इत्यत्र दश्चपृणमासोतच्तरकाटतारूपः सोम. 
काल आधानसखोमयोरेकाष्लम्बन्धन बाध्यत इत्युक्तम् । तत्तल्यन्याये 

क्षा० सऽ ३५ 
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नात्रापि वसस्तानादरेण कारन्तरे माधाने क्ियमाने सोमाघानयोरे- 
काट खम्बन्धाथे सोमस्याप्य॒तुबाभ्यत पव तस्मान्न सोमकाटमाच्रस्य 
न बाघानक्रारमाश्रस्य बाधः अतो चचनमनथकमिति। अत्र वदामः) 
सस्य, नेकमाच्रकालवाध इति, किन्तु सोमाधानयोद्धयोरपि कालो षा 
भ्यते । तत्र परं वसन्त उभमयाङ्गभूतो बाध्यते । नक्षत्रं त॒ आधानाङ्गभू. 
तमेचाते । अत पव “यद्वन यक्त उपनमश्थादघीतः'' इति भारद्रजन न. 

क्षज्रादयनादरर उक्तो वक््यमाणत्वाभिसारधमत हतिन किञ्चिदनुपपन्नम् | 
उत्तरायण सवमाधानकाल शट्युक्तमाचार्ययरिव्युक्त बोधायनभाप्ये केशवस्तर 
मिना | यद्यापि ज्योतिःशात्र खश्राद्यक्तमाघान, तथापि तदुपादेयप्तव तस्य 
स्मासत्वऽपि आधानपुरष्कारणेव विहितस्वादनन्यथासिदधस्वनाचश्य. 
मुपसहत्तव्यत्वात् । अपर तु स्मात्तत्वनास्यर स्मात्ताघान पवोपसहारो 
न श्रोताधान इति वदन्ति । पतच मरमासादिषु तथा गुरुशुक्रमोल्या- 
दषु न काय्यम् | 

इत्याधानकाटः । 

अथ निरूढपञ्ुबन्यक्रालः। 
तश्र याक्तवह्कय?-( अ. १ इला. १२५) 

प्रतिसवल्सरं सोमः पष्युः प्रत्ययन तथा। 
कन्तव्याग्रयणछिश्च चातुमास्यानि यष दहि) हति। 

अयनम् ययन प्रतनोति प्रत्ययनं प्रातदाक्चषणायन प्रत्युत्तरायण 

चत्यथः । अश्रायनस्य सम्पृणसाधारणतस्व ऽपि अयनादयदिन पव काय. 
म् । “अब्ासतमुखर आच्रात्तमुख "हस्या पस्तम्बस्मरणात् । आग्रत्तः । उत्तराव: 
चरमकराद्क्िणावधषा ककारषूयस्य पराच्रात्तस्तस्य मुखमाद्य दिनम 
स्यथः । निरूद पश्ुबन्धमुपक्रम्य कारा(न्तरमाद- 

अपस्तम्बः--सवत्खर सवत्सरे यजतत षटखु षर वा मासरास्व. 
ष्यक । ऋतुव्य व्रतो सखुयवसे घति। 

संवत्सर पूण इति ज्षः। तन वषान्तर आधानदिवसं इत्यथ इत्ये 
के माष्यकृतः । काचन्न “उपपङ्विभक्तः कारकविमाक्तबखोयसी"' इत्य 
नु शासनात् संवत्सरस्येवाधकरणत्व तत्र च कदेव्यपेक्षिति ऋतुभ्या- 
वत्ताव्यकः सुषयक्त इत्यपर इति काठद्वयम् । ऋवुष्यावृ्ता-सवत्सर- 
मध्य यास्पन् कास्माश्चत् ऋतुत्यावुत्तादन श्त्यथः। सुयवस~सुष्टुय 
चसखमज्ञुन तेण यस्पनच् वषास्वस्यथः । भभ्यकारमत चऋतुग्याडत्ता धातः 

त॒ग्याच्ुखावेषव संषत्सर षट् इति पक्षान्तर सुयवख इति च पक्षान्तरं 
स्व तन्श्रमव सष्सरपक्षादिति । षरूख षटसु मासेषु इति च पक्षा 
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न्तरम्। षण्मास दत्यप्याघानव्रभ्रतिषण्प्रासपृत्ता बाध्यामातें भष्यहृतः 

केषांचिन्मते तु षण्मासे हव्येतत्पक्च आब्रत्तिमुखं दते याजयान्त । 

पव च भाष्यकरमते प्रतिरवत्कललरमाघानादेन इत्यक; पक्षः, अघन 

दिनात् षरस्यु षटसु मासेष्विति द्विताय, सवत्सछरमध्य प्रातकऋतुच्वा 

वृत्ताविति तृतीयः, सवत्सरमध्ये वाका एवात चतुथः । अत्ति 

मुख ति पञ्च कालाः । केषाचिन्मते तु सवत्सरं सवःघर हात पक्त 

यस्मिन् काटम्िदतवक्रः , सुयवस्र वत्यपरः, षटूखु षटू माक्तषु 

इति पक्षे च आ्ात्तिमुख हति तृतीय इति । अत्र चं प्रतानवतादनपन् 

न पवेनियमः । पक्षान्तर ताक्नियम् पव यदि स्तातवचनात् । 

कात्यायनोऽपि काठद्वयमाद-पाभ्वज्या सवतस्रे सवततर बराबर 

आब्रात्तिमुखयोवति । 
का।छान्तरमाह बौधायनः-पड्युबन्यन यजेतेश्युपक्रम्य आमावास्येन 

वा हविषेष्टरा नक्षत्रे वेति । 
आमावास्येन हविषे्टवेति यजनाीयमहः । अपर तु श्ुक्टपश्चः सम्पू. 

ण हति जाहुः । नक्षत्रे =कृत्तिकाः प्रथमं विशाखा उत्तममिति तेत्तिरवशाः 

खोक्त चतुद रपुण्यनक्चज्रास्वत्यथः। अथवानक्षायत चन्द्रमा आस्म 

न्निति नक्षत्र पोणमाक्तीत्यथे हति । पतन्ते पाणमास्या दशपाणमा 

सप्रयोगारस्भात्पोणमासीमारम्य दश्चपयन्त न कमन्तरारम्भः, नकः 

प्वनि कमान्तरारम्भ इति नियमात् । मध्यह्नरस्तु ततो नानीजान 

प्चुना स्ंदत्सरोऽतीयादित्यथवाद्न्तमतवाक्यपयालटचनया माधा 

नदिवसात्सवत्सरमध्ये यस्मिन् कास्माश्चित्पवाण पद्यु: काय इतं 

षष्ठं कालमाह् । पष च पद्यु्निस्यः “संवत्छरे सवत्लरे'' इति प्रत्ययन 

मिति च वार्स।श्रचणात् , पतद्कस्ण मन्वद्यक्तप्रायश्चित्तस्य वक्ष्यमा 

णत्स्च । 
इति पटुशः । 

भथ चातुमांस्यानां कालो निर्णीयते । 

तत्र चातुमौस्यानि कतैन्यानीत्युकतं या्ञवल्क्येन--चातुमोस्यानि 
चेष दीति । (४ 

क सभ्यानीत्यनुषङ्गः । तत्र चातुमास्थपदं वैदवदेववरुणग्रघ्सः 

खाकमेधश्नुनासीरीययागखमुद्ायनामघेये राजवूयवत् । तानि च याव 

ज्ीविकश्रयोगवनन्ति, सवत्सरप्रयोगवन्ति, द्वादश्ाहप्रयागवन्ति चति 

बिविघानि । प्रयोगपयोप्तकाङपरिसलमाप्यान्यपि केचिन्मन्यन्ते । तत्र खं 
वत्सरध्रयोगवन्ध्व पि दिविधानि, ऋुयानजिकद्पन चातुमोस्ययाजिकषस्पे- 
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न चति । पतेषां प्रयोगाणां मेदे च व्रमाण वक््यमाणतसत्कारख्विचतः 
एवावसेयम् । तन्न सवषा प्रयोगाणां दश्चपोणेमासोचतरकत्तंव्यत्वमुक्त, 
"वदोपौणेमाक्ताम्यामिष्टा इत्यनेन । 

अधुना सावत्सरिक्ादिप्रयामेषु कालवश्चेषो विविच्यते । 

तश्र सावत्छषरिकप्रयागे ऋतुयालज्िकस्पे वेद्वदेवादेकार उक्त आ 
पस्तम्बेन । 

वखन्ते चद्वदषेन यजते प्राचुषि वस्णप्रघासेः शरदि साकम 
रिति विज्ञायते ।. = 

अन्न षु पवंसु नियतः कार उक्तः । श्युनाखीरीथ तु कतुयाजिल- 
क! नुराध्ाच्छिशिर प्व ग्राह्य हति परतिभाति। अश्रापि पश्च शुङ्खपक्षः 
अपाक्त पव । "-उव्गयन आपृयम्राणपक्षे समस्ताने तचकादपकष अनः 

केषु कटटघु सत्स्व(पिः'इत्यनन मारद्राजवचननक्तस्यं तस्यावाधनवापप 

तो बाघक्रद्प्रन(धोगात् । चातुमास्ययाजकव्पे तथा यव्ञवप्रयामे 
ऽपि काल उक्तनव यश्चतुषु चतुषु प्रक्ञिपु यजते ख॒ चातुर्मास्ययाजी, 

त्रापि निषममाह-फाद्युन्या पौणमास्यां चेञ्यां वा वेदवदेवेन यः 
जेत । ततश्चतुषु माक्लेषु आषाद्य। वा श्रावण्यां वरुणप्रघासियज्ञत । त 
तश्चतुष॒ मास्पु पवास्मन् पवण्युपक्रम्य द्यं साकमेषेयेजत । तते व्यद 
भ्यदे चतुरहेऽदधमाल्ते माक्ष चतुषु वा मासेषु शुनासखीरचैरिति' 

अन्न यदा फास्युन्यामुपक्रमस्तदाषाठ्याभित्यादि, यदा चच्यां तदा 
्ावण्याित । अस्य पक्षस्य ऋतु यागज्ञपक्चादयमरेव भदो यदतुवानजञि 
पक्षे वखम्तन्त वेदवदेवेषरेष्रा भच्रुडव्पवेोगि वदणप्रघासराचुघ्रानमपि 
सम्भवति । चातुमास्ययाजिपक्षे चतुषु चतुषु च मार्लस्वात नियम 
इति । द्वादृश्चाहकद्प बेध(यनभ।रद्राजावादतुः । 

तत्र भारदजः-ङ्घादश्चादानि यक्ष्यमाणः प्रतिपदि वेहवानरपाजन्याभ्यां 
द्वितीये वैदवदेवेन तृय चतुथ बोपरम्य पञ्चमे वरुणप्रघासः षष्ठे सप्तमे 
घोपरम्य)मे नवमे चा साकमेधेदेशमे पकादन्चे चोपरम्य द्वादक्ते श्युना- 
सीशेयय, च्रयोदश्चे पद्युरिति सवत्सरप्रीतमा वे द्ादश्च रात्रयः संव- 
त्छरमेव यजेतेति विश्शायते । _ _ 

त्रथादशे पञ्यरिति यदि पश्चुना समा्चिस्तत्पक्च बोध्यम् । अन्न देत 
यादि पदान दित्तयादिप्तिथिपराणि प्रातिपदीति उपक्रमात् स्पष्ट चाक्त 
बेषायनेन-- 

द्वाद शाषऽप चतुमास्वयज्ताथ प्रथमाया चदवद्वन्टर चतु 
ध्या वर्णग्रघस्तरछटम्या नवस्या च सकमथ; द्रद्दया द्युनाक्लतयः 

ध 

पुरुषा यजतति षेज्ञायत इति । 



प्रकीणेककारनिणंयः। २२७७ 

कालान्तरमयप्युक्तं बौधायनेन 
. नक्षत्रे प्रयोग द्येक आहुङद्गयन अपपूयमाणपक्षे पुण्याहे प्रयु 

्ीतेति। 
यत्र पक्षि आपूयमाणस्य पक्षस पुण्यनक्षत्रे उपक्रमः । नक्षत्रे परयो 

ग इरयेतस्य विदाषणमुद्गयनत्वादीति तद्भाष्यहृतः । यावज्जीक्षेकप्रयोगः 
पक्ष आरम्भस्तु चातुमोस्यय।जिकस्पेनेव । द्वितीयसरवत्सरे परं विष 
उक्ता बाधायनन- 

कथमु खलु यावज्जीवप्रयुक्तानां सातुमास्पानामनुप्रयोगे भव. 
तीति फादरान्यां वा चच्यां वा पौणमास्यां ज्युनासीरयपुरूषो य 
जेताथ वेदवदेवायोपवसेत् वैदवदेवेनेष्र पोणमास्वेग्रृघाभ्यां यज्ञ. 
ताथ चदिष्टधा पद्युना सामन बा यज्ञेत कथ तत्र कुयादेति प्रति 
कष्थेतस्य पक्चस्य श्युनासरीरीयपुरषा यजेतेषामेकेन यजेताथ वेदवदेवा- 
योपवसत् वेद्बदेवेनेष्। पोणमासवेग्रुघाभ्यां यजतेति । अथो पतदूबो 
घायनस्य पञ्च वेद्यन्त यावज्जीविक्रान्येव वातुमौस्यानि स्युरिति । 

अमुप्रोगेनद्वितीयः प्रयोगः। अत्र यदा कादगन्यां पूवेलतवत्तरे 
उपक्रमस्तदा फ(दगुन्थां यद्। चञ्ामुपक्रमर्तदा चेञधामिति । 
अथ चेदिष्वयेति यादि प्रयोगल्लपराप्त्यय इष्ट्यादि क्रियते तद्ाय क्रमः। 
चेदित्युत्तच( यावञ्जीवप्रयोगसमाप्त्यथकत्व।त्पदवादीनां पाक्षिकत्व. 
मिति । अयो एतदुबोधायनस्येत्याद्य्या च यावज्जीषेकप्रयोगाऽपे 
पाक्षिको बोध्यः । काान्तरमपि बाषायन आद- 

यथाप्रयोगमित्योपमन्यव ६ति। 
यथाप्रयोगमिति यावतां कटेन भ्रयोगसरमातिमैवति तावति काले 

सन्तत पृवौहदो कुयादिति । अत्र पक्षे उद्गयनपुण्वनक्षत्र पवोपक्रम 
इति । पए तहूद्रदत्तादयो न मन्यन्ते । न हि यथाप्रयागमित्यनेन चातुमास्य 
कालविधानं किन्तु ब्रह्मचयकालस्य नियमः प्रयोगादेनामेतेव तच 
वेति । पतच्च स्पछठमुपक्रमानुखारदेव(वगस्यते । तथा च सूत्र 

यावज्जीवप्रयुक्त।न्येव चातुमास्यानि स्युरन्तरमिथुनानि प्रथमे 
स्वेव सवत्खर बत चरदित्यत्रादस्माह आखाकिः सांवरस्तरिकान्येव 

चातुमास्यानि बह्मच्यव्तात्ति। यथाप्रयोगमित्योपमस्यव इति । अस्या- 
थः । बोघायनमते यावस्जीतैकाम्येव च(तुमौस्यानि कतेगयानि अन्तरि- 
मिथुनवम्ति, प्रथमसंवर्लरयवन त चर्यति च। राछे्िमे सु सांवर्सलरिकैष्वे 
याजं नियमो न याषज्ञीविकेषु । उपमन्धुमते तु प्रयोगदिने एव बतचयंति। 



२७८ दारमिन्नोद् यस्य समयप्रकाश्- 

अपरे तु- मास्तु यथाप्रया्गामित्यतः खन्ततकरणां तथापि “उदगयन 
आपृयमाणपक्षि समस्तानि इति मारद्राजवचनात्समस्तानां संटश्यानां 
प्रयोग इति । पेदिकान्यपि चातुमास्यान्युच्ानि शङ्कषायनेन । 

अय सापक्ङः । 

तच श्ुतिः-वखन्त वसन्ते ज्योतिषा यज्ञतेति । 
यशिवतल्कथोऽपि प्रतिलबत्सरं साम इत । 

भयमपि द्चपोगमासातच्तरं कव्य इत्युक्तं "्दशौपाणमास।भ्यामिः 
ध्रः सोमेन यजेतेति वचनात् । अयमुत्सर्भेः। समाधने दश्चंपोणमातस 
भ्यः परूवमापि तस्य करणात्।जद्वलायनेनापि शव्रागपि सामनंक्रन'' इत्यनन 
द्शेपोणमासेभ्यः पूवेमपि सोमङत्तव्यताकथनार्च । पतच्च वसन्तेऽपे 
पवोणि कायं यदिष्स्येप्तिवचन।त् । कारन्तरमप्याह बोघायनः- 

ई -वास्यन हविषे नक्षज्न षति। 
अश्याथः पञ्युकारनिङूपणे प्रतिपादितः। 

धत सामः । 

प्रत्याशा चरिकद्धतरथिञनतादैन्यान्ध्रकारापरे 
श्रमद्वीरस्गेन्द्रदानजरथियद्वक्रचन्द्रादये ॥ 
राजादेशितभमित्नरमिश्चरविदुषस्तस्याकक्त मिनित 
न्थेऽस्मिन्खमयप्रका दानपरः पत्त प्रकाशोऽगमत् ॥ 

इति भीमर्सछकरुसामन्तचक्रच्चूडामणिमरीचिमज्ञ तनी सजित चरणक- 
मटश्रीमन्महाराजा(चिराजप्रतापरुद्रतनूज-धीमन्मदाराजमधुकरसा- 

दघुचुचतुख्दाघवखयवसुन्धरादह्द यपुण्डरीकविकासिदेनक्रर 
श्रीषीरल्िददेवादयोजित- 

श्रीदंस पण्डितारमजपरश्युरामामिश्चसु चुखकलविद्ापारावारपा- 
राणचुसणजगद(रद्रधमहागजपारीन््र वेदस्ननजीवातु- 

भीमन्मित्रामिश्चकृते 

7 र मिन्द यासमिषनिवम्ये समयप्रकाक्ः समप 

अनिका शच >> कत्म [0 9 चकत जक 

दुभ भूयाद् 

-----गयकते-9 कर्-- 



काशी संस्कृत सीरिति ब्रनथपमा्छा | भ् 

२ छन्दः कोमुदी । [ डिन्दीमाषाटीकाषहिता ] प्रयमापरीक्षापार्थनिद्धरितषन्व 
- संप्रहयुस्तकम् । [ छम्दोषिभागे ३ } 8० ०~-६ 

भोगदशेनम् । महपिप्रवरपतज्जलिप्रणीतम् । तत्र ( १ ) भोजच्रत्ति, [२] भावा 
गणेशावृत्तिः, (३] नागोजीभट्थृत्तिः, [४] मणिप्रमा, [९] योगचन्दिका 
[६] योगसुधाकराख्य टीका षटकसमेतम् । स्षरिप्पण । [ योग० विभागे १ ] ० २--० 

४ श्ुवंदामहाकाग्यम् । भीकाख्दासविरचितमर् । म० मत मर्लिनाथकृत 
सख्ीविनीटीका तथा परीक्षोपयोगि सुधाऽऽण्यव्याण्या सहितः। गते ९ समैः 
पूल्यम् ₹० १-४६-० तथा १ ते ̂  सगे: इ १--८ तथा ६ से १० खगे: । ₹० १--८ 

३ ओगदृक्तोनम् । ६० भीवेटेवमिश्चकृत योगसुत्रप्रदीपिकारूयय्याख्यमा सहितम् । 
सरिप्पण ५ वि० २] १-- 

८६ काटयमोमांघा । राजकेषरविरचिता। सादहित्याचा्यं प धीनारायणश्चान्नि 
\ चिषे क्त कार्यमीमांना--चन्दरिका दीका सहित [ १ से ९ अध्याय ] प्रथमो. 

माणः, [ कान्यविमाग १३ ] ३० ^~ 
८७ नागानन्दुनाटकम् । धीहरषटैवप्रणीतम् । काल्लीविश्चवविद्याटयाध्यापकेन पएम० ए 
 साद्ित्याचायं पण्डित भी बरदव उपाण्यायन स्वप्रणीतया भावाथदीपिकाख्यया 

व्याख्यया समरङ्कत्य वृहत् भूमिका हिन्दीभाषानुवादादिभिः सन" कत्य 
सम्पादितम् । [ नारक विभाग १] ० १--४ 

८८ मेघदुतकाग्यम् । महाकवि श्रीकारीदास विरचितम् । मदिनाथक्त सन्जीविन्या 
खारग्रवद्धंनाचायं विरचित चारिव्रबद्धिन्या तथा साहित्याचायं पं धी नारायण 
शाखी किस्तेकृत मायप्रबोधिनीग्याख्या रिप्पण्या च सहितम् । [ काठ्य०४ ] ₹०--८ 

८९ ज्ञागदीश्नीग्यधिकरणम् । न्यायाचा्य॑ध्रीिवदत्तमिभविरचित मगाख्यव्याख्या 
रिप्पणी सहितम् । ( न्यायविभागे २) इ० २--८ 

९० कास्यकल्पकतावृत्तिः। भीअमरचन्द्रयतिनिमिता अरितिहङृतसूष्रसषहिता । 
( अलङ्कारविमागे ४ ) ३० १--४ 

९१ वेयाकेरणसिद्धान्तचन्दिका । श्रीरामाश्रमप्रणीता । धीसदानन्दकृत-सुबोधिन्या, 
भीरोकैशकरकरत-तर्वदौपिकया व्याख्यया च सष्िता । १० भीनवक्िशषोरक्षाञ्चिणा- 

+ निमितया चक्षघराख्य महत्या रिप्पण्या अव्ययाथेमाख्या िङ्कानुश्ासनप्रक्रियया 
\ ख्णादिकाषेण च सहिता । (ग्या० वि० १९) पूर्वाद्धम् । ₹० २-८ उसराद्धं । २० २-८ 

५९२ त्रिपुरारहस्यम् ( महात्म्यखण्डम् ) काङ्कययो गशाख्नाचाय भीमुङकन्दरार 
शषाल्जिणा संश्नाधितम् । साहित्याचायं खिस्ते-हस्युपार्य १० ओनारायणक्षाल्निणा 
निबद्धा्स्यां मूमिकाऽभ्यायामुक्रमणिका्म्यां च सहितम्। (पुराणेतिहास वि०१) इ० ९--* 

३ शाप्तम्बधमेसूत्रम् । भौमद्धरदलतमिश्च विरचितया उञ्ज्वलाख्यया वरस्या 

स 

+ 

भैः 

{ 

संवकितम् । ( कम॑काण्डविमागे ७ ) ₹० ए--* 
४ भवर्षेदकत्वनिदक्तिः । भरीजगदीशतककालङ्कारङृताः । स्यायाचायं श्रीश्िवद्त- 

भि विरचित गंगाशयटयाश्या रिण्पणी सहितः । ( म्याय वि० १३) ० १--४ 

९ (१) संस्कारदीपकः । म० म० पण्डित भरनित्यानम्दपन्त पवंतोय विरचितः । 
गणेश्चपूजादिग्रहयागान्त-पूरवाङ्क †निरूपणात्मकः प्रथमोमागः । (कर्म> वि° ८३२० २-० 
2) संस्कारदीपकः। ११ + + विवाह 

| पाकान्तदसकारनिसपणात्मकः हितीयोमागः । ,, ॐ ३-० 

(३) संस्कारदीपकः। „० वुरादानादि-मृरक्चाम्स्यादि 
निङूपणात्म कः नाम परिचिष्टदीपकः वतीयोमागः। 5० ३-* 



दैः: कांशी लस्टृत-सीरिज्च भन्थमाला 

९६ वषङरयदीपकः । कारनिणंयवतोद्ापन सहितः । म० म० पण्डित नित्यानन्द पन्त. ` 
पथंतौय विरचितः (कम्मण वि ९) ०३. 

९७ ध्रोतसुत्रम् । श्रीमन्महषि-राय्यायनप्रणीतमभनिशंमास्वम् । (कम० वि० १०) ३० २~ 
९८ नलचम्पू अथवा दमयन्तोकथा महाकविश्नीत्रिषिक्रममह विरचिता । विषमपद् 

प्रकाह्ाख्यसर्यास्यया सिता । भावबोधिनी दिप्पणी सहिता । (का० पि०१९) 2० १ 
९ धीब्यसृत्रम् । भीभगवन्निम्बाकं महामुनीन्द्रविरचित वेदान्तपारिजात सौरभा- 

स्यसुत्रवाक्याथन श्रीश्रींनवासाचायंचरणप्रणीत ष्रीमेदान्तकोस्तुभमाष्येन च: ` 
सनाथीकृतम् । ( धीनिम्बाकंमाघ्यम् ) ( षेदान्त वि० १० ) २० ३-~ 

१०० चाग्वह्टमः। सवथाऽपि नवीनोऽपवः प्रौढः परमोपयोगित्तया नियतमुपादेयतमञ्छ- ` 
न्दानिबन्धः, श्रीमता दैवज्ञाप्रेसरेणागममामिकेण कविपुङ्गवेन दुःखमञ्जनधिदुषा +. 
विरचितः, तत्सुतेन बहु्लास्नपारेण कविचक्रवत्तिना महामहोपाण्यायेन देषीप्रसाद- 
पण्डितप्रवरेण एतया वरवर्णिन्या टीकयापस्क्रृतः। ( छन्दः शाल्ल वि० ४) २० २--८ 

१०१ सिद्धाम्तलक्षणम् । श्रीजगदा शतर्कालङ्ारङ्तम् । न्यासाचायं भीशिवदत्तमिन्र- 
विरचित गंगाख्यव्याख्या टिप्पणी सहितम् । (न्याय विभागे ४) ) ₹° १--८ 

१०२ वेदभाष्यभृस्मकासंग्रहः । ( सायणावायेविरचितानां स्ववेद्माष्यभूभिकानां | 
सग्रहः ) । [ वेद० वि० ९ ] ₹० २--८' 

१०३ माधवोयघातुवृत्तिः । श्रीमत्सायणाचायं विरचितां । ठ्या० वि० १२) ३० ९--< 
१०४ बोधायनघमसृत्रम् । भीगोविन्दस्वामिप्रणीतविवरणसमेवम् । [कम०वि० ११} ₹० ४--° 
१०९ ताण्डवमहाब्राह्यणम् । सायणाचायरिरचितमाप्यसहितम् । ( प्रथमोभागः ) 

( वेद् वरि ६) ₹० ५--° 
१०६ न्यायमञ्जरी । जवन्तमद्क्रता । न्याय-व्वाकरणाचायेग १० सू्येनारायणन्ञाच्िणा 

कतया एिप्पण्या समेता । द्वितोयोभागः [ स्या० पि० १९ ] ₹० ३--० 
१०७ कश्षारदातिखकम् । भीमद्राघवभट्ङ्ृतपदार्थादर्शरीका सहितम् । 

( तन्त्रा धि० १) इ ९--० 
१०८ मन्त्राथदीपिका । म० म० श्रीशश्रध्नभिरविता । ( यद० पि० ५ ) २० २9 
१०९ शब्दशच्छिप्रकाश्चिका । श्रीमजगदीोकतर्कालद्कारविर्निमिता । शरीकरष्णकरान्त 

विथावागीकङ्तया कृष्णकान्तीरीकया श्रीमद्राममदरसिद्धास्तवागोक्षदिरसितया 
रामभद्रीरीकया च समरङ्क्रता । न्यायाचायं कान्यती्थं पं दुण्डिराजशान्ि 
कतयां छाध्रोपयुक्छया वपिपमस्थलरिप्पण्या मूलकारिकाथन च सहिता! | 

(न्या वि० १६) ₹० ४--~, 
११० योगदष्नम् ( पातञ्जलदशेनम् ) मगवत्पतञ्जलिरचित॑, राघवाननम्दसरस्वतोक्रन- . . 

""पातञ्जररहस्याखयरिप्पनीयुक्छया द्वादशदकनकाननपन्नाननवा चस्पतिमिभति. 
रचितया “तत््ववेशारधा^्याख्यया भूषितेन विक्ञानमिक्षुनिमित'"योगवात्तिकः"- 
समुद्धासितेन मधुपुरीयकापिखमटस्थस्वामिह रिह रानन्दारण्यङ्तमाल्वतीत्रस्या 
ह्हितेन मगवच्छरीङष्णद्धेपायनण्या सदेवीपतत "सां ख्यप्रवचम"» भाध्येणोदृद्योति 
तम् , प्रदेशविशषेषेषु भीमन्माध्वसम्प्रदायाचाय्ये-दाश्ेमिकसावं मोम-साहित्यं ` 
दनेनाधाचायं -तकेरस्न-न्यायरत्न-गोस्वामिदामोदरश्षाद्िणा विहितया रिप्पन्या. ` 
“"पातञ्जरप्रमाश्नामिकया भूमिकया च संवरितम्, (योग वि०३) 
[1 1 स (0 -- ~~~ ~ - -~ ---~~--+- ^~ ~ 

प्राधिस्थानम्-खोशम्बा सस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिटी 



पपिणर्ला ०० (ककशन, 
-+- --~ -------~--~ ---.* ` "~ ~~ ------- ---~ ----------~~ -- ¬+ ~" ~~ ----- - = - -- .---~-----~- ---~ - 

(10 \/ ५114018 /॥ 5॥ ५५१11 9719 
(+0ा.,हठकठ प 07 1२५४४ & (इ ११२॥ छा) ॥ 1६१४ 66 पहरण 0 8, 

1 १06. 445 € थव 

वीरमित्रोदयः 
भक्तिप्रकाराः । 

महामहोपाध्यापस्नीमित्रमिश्रषिर चितः 

{न 2.०.८५४ ( (4 १ 

नेपालैक्ीय - 

हित्यापाध्यायविष्णुप्रतादमण्डारिण। 
संज्चा्धतः| 
न 9 स क 

#|६९॥)11{7800॥\1॥ 4 
1; 11 ५ [4 [ 1 ॥६.\ ॥\ .\ ¢ \ 

(86 

[५५४०० क ५५९९ (। प्रावा 1114 भ 

८८८८८८८ /;\/ 

4 ब्र 14४ (1 4 7 व ५4 

| 14 )\ 1) #“ 1411 1 .4.^.\ 12) |; 14} ५1६ 

४, 31. कैतनलता.7 1. १-२ 

1.11 = 
(*(/ /1 /. (५ (८८0 {~ +¢ 41} 1 {4 १ ५८. /./2 114 ./९ }' 

(211) ४४।९॥ ५16५ ५५१५७।९६। { 8६ ६।६५ 61, 
(१८१५।८.९४ (1/2. 

( "2/०.८०६०९्/ २५१५९ (न ) ८467 +८ १.८.४3" हण ०५ ५.०.८८. 

1 9:26 

॥; ॥॥ 

\ 

रौ अ = न्न प्क ~ म ककन क > कः ^ 7 "~ ` = -- = ६ 7 
त ~ न ~ ~~ र {८ 

(0 ^~ ४ 

८ 

णण 

। 

| 



4
 

5
९
 

~, 
-
>
 = 

-
-
 भ
क
ा
न
ण
ड
क
य
 

४ 
<
 

भ
व
ु
क
 

ग
्
ग
 

व
 

चः 

६ (र ॥॥{1॥ 
न =' \|५१\॥॥ 0111411 



1 
(110 \/{11/18/ ^ १७६?।7 515 

। 
(101.1,80110प् ०४ 04 ४ & (1174 0 6 प € ̂  प्३६५९।॥ ४ 0।१।५५ 

1¶(८९., 445 € 444. 

यदिन हिवन 

714 

| {\॥ 11771004 
ए प्र ̂ + ६11० & ̂  ६ ‰& € ̂ \ 

{४ 

\[^ प्र^५ ४५०९५ ए ४॥१५ 2 प्रातः श1ार॥ 2115२ 

17८८ ८2८0 = /1९{070(/1161628 = ९८।५, 

11) 

क्षि ४ ^ ४ 4८ [| ^ 1५२ ^ 

14 1777 24 16 1848414 {124 प्र ४ ̂  # ।\ 

४01, ९ ‰ 1, 0/॥400णए+ [1 . १-२ 

1१६ 11130} )॥ 1171) (ण) 
11146 (00०८0 17260 ,9 0११०४ (५9९4 0006. 

2908168 (भए 

1 9 2 $ । , 



( 4८4 11610८5 (६९०९१४९८ ८ ८/८ (0415/८7" ) 

ए एा.$ प 8 

1414 (1194 219 101 2/9 (71 

1/८ (10000100 (५0१0510; ७९0*1€5 (८८ 

8. + 4 ^ ¢ 5. 

{11160 &{ {6 शाव» जा]98 0688, 8609168 

1936. 



॥ श्रोः ॥ 

चोखम्बा-सस्टृत-गरन्थमारां 
( ग्रन्थ-संख्या २०) 

ग्रन्थाङ्कः 2०५३, ०७४४. 

2 

॥ श्रीः ॥ 

वीरामित्रोदय- 
भक्तिप्रकाशः । 

महामहोपाध्यायस्नीभिन्रामिश्रविर यित 

भट्टराई -ह्युपपदेन 

न्यायाचायेषण्डितपश्मपसदोपाध्यायेन 

संशोितः। 

क 9 ७८ -- 

प्रकाशक 

जयकृष्णद्स र्य" युप्ः- 
खीरम्धा संस्कत सीरिज् आकिस, 

बनारस सिटी । 

बि० सं° १६६३ 
शजक्तीथनियमामुसारेणास्य स्वेऽचिकाराः प्रकाशकेन स्वाथन्तोक्ताः , 
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आपिलपिपीपुोी एरका 
एणतापपापपका। || 
पनसतापाता 
पिषिणितिपफदाभदरहिम्। 

पः __ 4 



भ्रोगुरुः शरणप । 

मृमिका। 
परथ भागवतेऽस्मिन् भवे भगवद्धक्तिरेव भगवद्भावं भावयतीति भावयन्ते 

भव्याः । भवति चात्र श्रतिः, स्मरतिश्च । “स्वेषासधिकारिणामनयिकारिणा 
ञ्च भक्तियोग एव प्रशस्यते, भक्तियोगो निहपद्रव", भक्तियोगान्मुक्तिः, बुद्धि 
मतामनायासेनाचिरादेव तन्वज्ञानं भवति, तत्कथमिति ? भक्तवस्वलः स्वय. 

मेव सर्वेभ्यो मोक्तविध्नेभ्यो भक्तिनिष्ठान् परिपालयति, स्वाभो्रान् प्रयच्छति, 
मोतं दापयति, चतुमुखादीनां स्वेषामपि भक्ति विना कस्पकाटिभिमोत्ति न विधते, 

कारणेन विना कार्यं नोदेति, भक्तया विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते, तस्मात् 
त्वमपि सर्वोपायान् परिव्यञ्य भक्तिमाश्रय, भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव, 

भक्तया सवसिद्रयः सिद्धयन्ति, भक्तयाऽसाध्यं न किञ्चिदस्ति, एवंविधं गुर- 
पदेशमाकण्यं सवं" परमत्वरहस्यमवनुभ्य सवंसंशयान् विधूय स्तिप्रमेव 
मोत्तं साधयामीति नित्य ततः शिष्यः समुत्थाय प्रदक्तिणनमस्कारं कृत्वा 

गुरुपूजां विधाय गुवनुक्ञया क्रमेण भक्तिनिष्ठो भूत्वा भक्तचतिशये पकं विज्ञानं 
राप्य तस्माद्नायासेन शिष्यः त्तिप्रमेव सान्ञाननारायणो बभूव "इति 1 

८'न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं एव च। 
न स्वाध्यायतपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता' ॥ इति च । 

तन्न भक्तित्वं ज्ञानत्वव्याप्यजातिविशेष इति द्रव्यकिरणावलीप्रकारो वधं 

मानेापाध्यायाः। श्राराध्यत्वप्रकारकरं ज्ञानं भक्तिरिति केचित् । मधुसुदनसरस्व 
तीप्रभृतयस्तु भगवद् गुणगणश्रव्रणेन द्रबावस्या प्राप्तस्य चित्तस्य ॒सर्वेशतिषया 
धारिवाहिकी वृत्तिभंगवदाकारता भक्तिरित्याहुः । वयन्तु भगवद्विषयकानुयग- 

हेतुक्रियात्वं, भगववनुरागमात्रोद देश्यकविदितक्रियात्वं वा भक्तित्वमिति ब्रुमः ! 

त्र मात्रपदेन खगाच्युदुदेश्यकयागादिन्यवन्छेदः, विषितपदेन भगवदनुरागे- 
देशेनानुष्ठितनीरहननादेव्यंदासः । न च फलभक्तावन्याप्निः । मगवद् गाचरानुरा- 
गव॒त्तिकायंतासाक्तात्कारजनकसान्तास्कारविषयत्वस्य निरुक्तसास्तात्कार विंषय- 

तावच्छेदकधमेवन्वस्य वा विषक्तितत्वात् । ननु साध्यरूपाया भक्तेः सुखात्मतय। 



2 भूमिका । 

पुरुषा्थत्वेन तच्रप्रवृद्युपपत्तावपि साधनभक्तः स्वयमपुरुषार्थतेन तत्र प्रक्ञावतां 

्रवृत्तिनं युक्तेति चेत् । निरपाधीच्छाविषयश्वरूपपरमपुरुषाथत्वस्य सुखदुः- 

खाभावयेरेव विश्रान्ततया धमोथयोर्निरुक्तपरषाथत्वाभावेन तयोरपि भ्रवृच्यनु 

पपत्तेः, यदि च सुखदुःखाभावान्यतरसाधनत्वैन तयोः परुषाथत्वं तदा भक्त 

रपि सुखस।धनतया तच्ज्ञानद्वारापवगंसाधनतया च पुरषा्थंस्वमक्ततमेवेति 
न तयेरिव तध्यामपि प्रवरस्यनुपपत्तिरिति । निश्क्ता च भक्तिद्धिषा, साभ्यल्पा 

साधनरूपा च, तत्र साध्यरूपा भक्तिरेव फलभकतिरि्युच्यते, । तदुक्तं भ्रन्थ- 

कृता--"“उक्छा भक्तिष्टिधा, अनुरागात्मिका फलभक्तिः, साधनभक्तिश्धति, तत्र 

फलफक्िः साघनानुष्ठानादेव सिद्धेति न विघेया, फले विध्यभावात्?'इति । 

साधनभक्तिश्च श्रवकीतंनस्मरणचरणसेवनाचंननमनद्ासभावसख्यारमनिवे- 

द्नमेदेन नवधा । तच्र श्रवणं भगवद् गुणकमंनाम्नां श्रोत्रप्रहणानुकूलो ग्या 

पारः, सङ्कोतंनं तेषामेव स्वयमुश्चारणम, स्मरणं भगवत्नामरूपादीनामनुसन्वा- 

नम् , पादसेवन भगवत्यरिचया चमरान्डलनपवंमहोत्सवायनेकरूपा, श्रच॑नं 

पूजा, नमनं स्वापकषबोधानुक्रूले व्यापारः, तदुद् देश्यकस्वावधिकेत्कषवोधा 
8 

करूलव्यापाये वा , दास्यं सवकमणां भगवस्यपणम्, यक्कियाद्रतमित्युच्यते । 
सख्यं भगवद्र चने विश्वासादि, आस्मनिबेदनमा्मीयस्य देृदारापस्यादेभगवति 

¢ [१ 

समपंणमिति । श्रस्य च प्रन्थस्य प्रणेता वि श्वविख्यातवेदुष्ये मिथिलामर्डलम- 
ण्डनः श्रीमितन्नमिश्र एव, यस्येतिवृत्तं वीरमिन्नोदयोपक्रम तत्तत्सरकाशोपक्रमे च 

स्वयमेव विस्तरेण प्रपच्वितप् । भक्तरपयोगितायां च न भवितुम्टति केषा- 

च्विद्पि विप्रतिपत्तिः, यया खलु दुलभेऽस्मिन् मनुजजन्मनि मानुषताभिभ्य- 

ज्यते, यां सेवमानाश्व समेषां विश्वासपात्रतां, मतां महनीयतां, परमेश्वरस्य 
रग्लदयतां, कलेदुलद्यतां, घमस्याऽऽस्पदतामथस्याऽऽस्थानता, कामस्य प्रिय - 
बन्धुतां, मुक्तंवरणीयतां, देवानां दयनोयतां, यत्तराक्तसपिशाचानामस्प्रश्यता 

रोगादीनां रिपुतां, राज्ञामनतिक्रमणीयतां, साधूनां स्प्रहणीयतां समुपयाम्ति, 

एवंविधाया भक्तेनिरूपणपरोऽयं मक्तिप्रकाशाख्ये निबन्धः सवतन्त्रसिद्धान्त- 
सिद्धयुक्तिप्रमाणसम्बलिववपुषा प्रायशः सवाोण्येव भक्तिनिरूपणपराणि निव 
न्धान्तरांण्यतिशेत इति नास्तिसंशयलबलेशाऽपि, यतस्तेषां प्रणेचभिः केश्चिदौ- 
पनिषदज्ञानस्य भक्तिप्रयोजकत्वम॒पवणयद्धिभक्तिज्ञानयोभक्तेरेव प्रधान्यमित्या- 



भूमिक) । 

परहप्रहगृहीतेः शासखसमन्वयपरिपादी नाद्रियत, केरिचच ज्ञानस्यैव प्राधान्यमिति 
ज्ञाननदप्रवाहप्रबाहितेभक्तिमागों दू रत एवाधरीक्ृतः। शास्रसमन्वयमनुरुन्धानेः 
रकृतनिबन्धप्रणेतुभिश्च श्रीभित्रमिश्र महोदयैः प्रमाणतकोवष्टम्भेन स्वगंजन- 
कयागे त्रीहियवयोारिव युक्तिसाधनीभू ततच्ज्ञाने भक्तेः, श्रवणमननादेश्च 
वेक हिपककारणत्वं सरमसूचि । तत्न संसारादतिनिर्धिरुणस्योपनिषद मागः, 
श्मनिर्िर्णस्य च भक्तिमागं इति विशेषः । अस्य च संराधनप्रशतिकार्यजातं 
काशीस्थगवनमेण्ट संस्छरतपुस्तकालयसरस्वतीभवनस्थं हस्तलिखितमेकमेव पुस्त- 
कमवलम्भ्य सम्पादितम् । यद्यपि आदशपुस्तकमशचद्धिबहूलम् ,बहुतरात्तरविपर्या- 
सेन च सचतसामुद्धेगकरम् , तथापि यथामति श्रज्गमाहिकयाक्तराणि संयाभ्य 

कथंकथमपि कायंभासि निव्यूढः । कृतेऽपि बंहीयसि प्रयासे स्वमतिमान्धात् 
ठपायाम्तराभावाश्च कुत्रचित् यथोपलब्घएव पाठ उपन्यस्तः, ततर विद्वांस एव 

पाठनिणये प्रभविष्यन्ति । अस्मिच्च प्रन्थे प्रमारतयेोपन्यस्तानां श्रीभागवत 

भगवद् गीताश्लाकानां स्कन्धाभ्यायश्लाकसंख्या, तथा प्रसङ्गादागतानां पूर्वोत्तर 

मीमांसानामध्यायपादाधिकरणसूत्रसंख्या, ४९ परष्ठमारमभ्य मन्थे, तपू बंतनानां 
च प्रन्थसमाप््यनन्तरं संसूचितेति अन्थद्शनसमनम्तरमेव ज्ञास्येत । श्रीमन 
यकृष्णदासश्रेष्ठिमहोदयेोद्योगेनेवायं प्रन्थो सुद्रणमवाप्तेति तेऽपि श्रेष्ठिवयां 
भूयसां धन्यवादानां भाजनानीति नाभिधाय सन्ताषसुपयात्यास्माकीनं चेत 
इत्यलं समधिक फल्गुजस्पनया । 

यस्यस्मृत्या च नामाक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूण॑तां याति खद्यो वन्द् तमच्युतम् ॥ 

विदुषामनुप्राह्यः संशाधकः | 





अथ वौरमित्रादयभक्तिप्रकास्य 

विषयानुक्रमणिका । 

विषयः 

सामान्यत भक्तिनिणेये | 

ध्रथमदखोकेन श्रीक्रष्णनमनात्मकमङ्ग- 

रोपन्यासः । 

द्विनौयरखकरेन श्रीरिवस्मरणात्मकम- 

द्खोपन्यासः । 

तृतीयरटोकेन हरिहरात्मक्रेदवरसद्रा 

तनरूपमङ्गरोपन्यासः । 
चतुथरखोकेन श्रवणमननासमथस्यान- 

धैनित्रत्ये भगव द्ध जनमिल्युक्तिः । 
नत ईश्वरस्य श्रीरष्णात्मना परीक्ष 
जेन्द्रदोपदीपरित्राणात्मककार्योपनिवन्- 
धमुसेन कारुणिकत्वप्रद शनम् । 
तत ईश्वरस्यैव रिवात्मनाऽभ्देवासुर- 
माचकीटपतङ्गमविरेषेण कारण्यप्रदश- 
नम् । 
ततश्चतुसखहत्कमलाधिष्टितस्य भग- 
वतो वेद प्रकाशकत्वज ग्छष्टत्वकथनम् । 

एकस्यापीश्वरस्य मायागुणीपाधिकी ब्रह्म 
विष्णुमदेश्वर इति तिखः संज्ञा इति प्र 

तिपादनम् । 

काश्चीमरणन्यायेन तत्त्वज्ञानद्वारा सुक्ति- 

प्रयोजकभ गवद्धक्तिनिरूपणप्रतिन्ञा । 

भक्तेैक्तिहेतुत्वाक्षेपः । 
नत्त्वज्ञाने श्रवणमननादेहतुत्वोपन्यास- 
मुखेन विरक्तस्यैव श्रवणमननादाव- 
धिकाराभिधानेनाविरक्तस्य भक्तरव त- 

त्वज्ञानद्वारा मुक्तिद तुत्वोक्तिः । 

९ 
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प्रादभ; । विष्यः प्र 

तत्र प्रसाणप्रदरशनप् । 
सायनभक्तेधैमसाध्यत्वकथनम् । 

` साधनचतुष्यसंपत्तेः पूवे" कमामुषरानं 

तत्सं पत्तावध्यात्मविचार् इति प्रतिपा- 

दनम् । 

` वेष्णवलक्षणम् । 
वेष्णवानां हरिकथाश्रवणकीत॑नादो- 

मुख्योऽधिकरारः, कमसु स्वल्प इत्यभि- 
 ध्रानम् । 

---------- ~~ 

----~ +~ -------~----- ----- ---- 

~ 

भक्तेः प्रमाणाजन्यत्वाक्षपः । 

तत्र समाधिः । 

भक्तः श्रवणादेश्च समुचयाशङ्का । 

तयोस्तत्त्वज्नानोत्पत्तो वेकल्पिककारण- 
त्व प्रतिपादनोपक्रमः । 

मुक्तिदेतुत््वन्ननि मागदयोपसंहारः ¦ 
भक्तेः सत्सङ्ग साध्यत्वकथनम् । 

श्रवणादीनां समुचयनेरपेक्ष्ययोः प्र 
माणाभिधानम् । 

समुचित्ताया एकैकस्या वा भत्तेसंत्ति- 
हेवुत्वोक्तिः । 

असकरत्सेविताया एव भक्तेम॑क्तिदेतु- 
त्वोक्तिः । 

भक्तानां भगवत्समीपगमनम् । 

भगवत्समीपगमने को माम॑ दटारङ्का । 
तत्र समाधिः । 

भगवत्समीपं गतानां भगवद्नुप्रहात्त- 

त्वज्ञानद्वार। सुक्तिरित्यभिधानम् । 

सामान्यभक्युपसंहारः । 

नि 

^. 

99 



विषयः 

श्रवणान्मकभक्तिनिणय । 
साध्यसाधनमेदेन भक्ते दरविध्यम् । 
साधनभक्तेनैवविधत्वोत्कीतनम् । 
श्रवणलक्षणम् | 
श्रवणगोचरप्रवृत्तेनौनाविधकर्म साध्यत्वो- 
त्कीतनम् । 
श्रवणविमुखानां निन्दाभिधानम् । 

श्रवणस्य पापक्षयसाधनत्वे प्रमाणाभि- 

धानम् । 

श्रवणस्य फलमक्तिसाधनत्वोक्तिः । 

श्रवणस्याभ्यात्मविचारनैरपेक्षेणेव भगक्- 
त्साक्षात्कारहेतुत्वोक्तिः । वि 

श्रवणस्य वैराग्यहेतुतम् 
प्रवणासक्तानां मोक्षेऽपि स्प्रहाभवप्रतिषा- 

दनम् । 

भगवतो गीयमानगुणग्रामश्रवणफलम् । ३२ 

भवव द्रानाङ्गन्रत्यादीनां निषेधाविषय- 

त्व प्रतिपादनम् 

तन्न प्रमाणोपन्यासः । 

अपरस्दादिभिरपि भगवदुगुणगानादौ 

9 

4.) 
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2) 

7, 

[1 , 

न दोषः । ३४ 

चैयादीनां भगवदुद्रेषादिजन्यालुष्नि- 
कस्मरणात्सद्रतिरिति कथनम् । २३५ 

भगवद्भुणनामश्रवणस्य निः ध्रेयसहैतुत्ा- 

पसंहारः । 99 

संकीतननिशेये । 
द्रीतेनलक्षणम् । ३६ 

सङ्कीतनस्य सस्वशुद्धरेतुत्वम् । ३७ 
स दरीतेनाकरणे निन्दाश्रुतिः । ३७ 
स द्धीर्तनस्य फलमक्तिजनकत्वम् । क 

स द्वीतेनस्य वैराग्यहेतुत्वम् । 
स ङ्ीतैनस्य भगवत्साक्षात्कारहेतुत्वम् । 

7, 
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स द्कीतेनस्य संसारनिवतकत्वकथनम् । २६ 
सङ्धीतनस्य ज्ञानद्वारा सुक्तिदेतुत्वकथनम्। ३८ 
स द्वीतनस्यान्तःकरणद्ुद्धिमारभ्य सुक्ति- 
पयन्तप्रणालिकाकथनम् । त 
सङ्धीतैनस्य कलो युगान्तरीययज्ञादिजन्य- 
फरसाधकत्वोक्तिः । ४८ 

तत्तत्काय विषे तत्तन्नामसद्धीतनम् । ४४ 
सद्धीतेनस्य पापक्षयसाधनतायां प्रमा- 
णानि । ८९ 

पोराणानामथैवादानां स्मातं प्रायधित्तवि- 
रोधाऽभ्शङ्का | ४५ 

तत्समाधानम् । ५८ 
स्मारत॑प्रायश्चित्तविधीनामान्थक्याशद्ा । ५१ 
तत्समाधानम् 
हरेनाम्न्य्थवादत्वमसिदधतां दोषोत्फी- 
तेनम् । ५३ 
सद्धीतैने भगवदनुरागस्याधिकारिविरो- 
पणत्वामि पानम् । ह 
तच्च विग्रतिपत्तिः । ५ 

सङ्कीतेनस्य पापक्षयायनेकफलकत्वं मु- 
कतिफलकत्ठं चेत्युपसं दारः । ६१ 

स्मरणनिरेये | 
स्मरणलक्षणम् ६१ 
तस्य कलन्यत्वम् । त 

तन्नप्रवृत्तेनीनासत्कमं साध्यत्वम् । र 
स्मरणस्याऽध्वृत्तेः सतत्वश्लोधकत्वम् । =, 

तस्य मुक्तिषेतुत्वम् । ९ 

सडत्स्मरणस्याघनारकल्वम् ,, 
स्मरणप्रकारः । र 
"म सङरस्मरणमपि मुक्ति- 

` हतुः । 29 
भगवत्स्मरणस्य कमं साद्धण्यार्थकस्वम् । 
स्मरणस्य फलान्तरजनकल्बम पीति । 

११ 

1, 
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पादसेवननिणेपे । ` मातृकान्यासः ¦ ८८ 
पादसेवननिणंयः । ६५ , वहिमौतृकान्यासः । ८९ 
तस्य करत॑म्यता । व केरावादिन्यासः । # 
तत्र वैगुण्यशङ्काविरहः । ,, । प्राणायामाः । ९० 

पादसेवनस्यान्तःकरणशोधकत्वम् । ६६९ ' मन्त्रन्यासः । ९९ 
पादसेवनस्य वराग्यहेतुत्वम् । ५ | विभतिपल्रन्यासः । ९९ 

पादसेवनस्य संसारदुःखनिवतैकत्वम् । ,, | मूतिपलरन्यासः । ॥ 
पादमेवनस्य पुरुषाथैचतुष्टयटेतुत्वम् । ,, | मध्याद्पूजा । १०१ 

फाट्गुणक्रष्णप्रतिपदि चैत्रसितैकादङ्यां | राच्निपूजा । ॥ 

वा दोलोत्सवः । ९७ | पुरश्चरणसंश्नेपः। १८२ 

चैतरश्क्जद्वादइयां दमनकरोत्सवः । ,, | संक्षिपतरामपूजाविधिः । १०४ 

तच्च प्रयीगः। ,, | चसिदपूजनम् । १०८ 

तत्प्रकारश्च । शिवपूजा । १११ 

माधवे;जलकीडोत्सवः । ९९ । यथोक्तपूजाया असम्भवे पचरपुष्पादिभि- 

प्रसङ्गा सन्तपुष्यमटहिमा । ७० । भगवतोऽर्चनम् ११८ 

आपाद्णुक्लद्रादर्यां शयनोत्सवः । = ,„, वन्दननिणये । 
तत्र प्रयोगः । ,, ¦ बवन्दनस्य फलम् । ११९ 

श्ावणश्चुक्रद्वादद्यां पवित्रारोपणोत्सवः । ७१ । अश्राङ्गप्रणामकथनम् । १२० 

तन्न योगः । ७२ । वन्दनस्य प्रथगपि फलसाधनत्वम् । १२० 
माद्रयक्ैकादश्ां द्रादस्यां वा कटदानो- । दास्यनिणेये ! 
त्सवः । ७५ , दस्यलक्षणम् । १२१ 
आदिनश्चुक्कद शम्यां सीमातिक्रमणोत्सवः। ७६ | दास्यस्य भगवत्सन्तोषद्रारा मुक्तिदेतु- 
कातिकोत्सवः । „ ¦ त्वकथनम् । $ 

भगवस््रबोधोत्सवः । ७७ । कमत्यागपरवाक्यानां भगवदेकशरण- 
तच्र प्रयोगः । ७८ , तापरतापरतिपादनम् । १२३ 

जयन्तीसंक्षेपः । ५९ | तच्नाचायोणां. मतम् । ५ 

अचंननिणेये -- सरब्यनिशेये । 
अचैनलक्षणम् । ८० ¦ सख्यस्य लक्षणम् । १२४ 
अचेनस्य फलम । ,, . सख्यस्य सवौनथ॑निवतंकत्वम् । १२५ 

ालग्रामाच॑नफलम् । ८१ ` सख्यस्य भक्तयन्तरेण सह समुचय: । १२६ 
पूजास्थानानि । आत्परनिवेदननिरंये । 

तत्प्रयोगः । ` आत्मनिवेदनलक्षणम् । १२५७ 



विषयः पृष्ठादुः 

-आत्मनिवेदनस्य पटम् । १२५ 

आत्मनिवेदनादिकरियात्मकमन्तेज्ञानप्रा्ि- 
रार मोक्तदैतुत्वकथनम् । १२८ 

अवान्तरभक्तिभेदनिणेये । 
नवविध्रभक्तीनां तामस्यादिमेदेन त्रिवि- 

धत्दक्रथनम् । १२९ 

त्रिविध्रानामपि प्रत्येकं त्रिविधत्वम् 9 

श्रवणादिना प्रत्येकं नवविधत्वकथनम् । ,, 

उत्तममध्यमाधममेदेन क्त्यधिकारिनि- 

रूप्रणम् । १२१ 

भज्ञनीयनिणये ! 
मजनीयतयेश्वरनिषूपणम् । १३४ 

सद्श्लिवस्य स्वेश्वरत्वम् । १३५ 

श्रीनारायणस्यापि परमेश्वरत्वम् । ३६ 
त्रह्मविष्णुमटेश्रराणाममेद प्रतिपादनम् । ,, 
गलुगौर्योरभेद प्रतिपादनम् । 5 
भददर्शितां निन्दा | १४५ 

= न~ (= ~न 

- - ----~-~-- ~ ---~ -- --------~~-------~ ~~~ ~ -.- 

~~~ ~~~ 

----~-~ ------~- ~ -------------------------~-~----- -- 

विषयः पुष्टः 

मायारबटस्यैव गुणविरोषोपाधिभिर्वि- 

प्ण्वादिरूपत्वे प्रमाणप्रदशनम्। १४५ 

नारायणपरब्रहमत्यत्र समासनिणैयः । १४६ 
महा्ञेयमित्यत्र समासनिणयः । र 

नारायणपर ?त्यत्र समासनिणैयः । १४४ 
नारायणपरमात्मनोऽमेदकथनप् । ध 

नारायणध्य जगदीश्वरस्वे पमाणोपन्या- 

। सः । १५१ 
भगवद्रीतायाः दिषपरत्वाशद्गा । १९५ 

तन्निराकरणपुरःसरं श्रीकरष्णपरत्वोपव- 

परैनम् । १६१ 
हरिहरतदवतारविरोषाणामीश्वरत्व प्रति- 

पादनम् । १६३ 

वरह्मविष्णरमहेदानराब्दोदितानामवतार- 

विरोषाणां ध्यातत्वं लोकरि्ना्यिति ग्र 
तिपादनम् । १५६ 

ग्रन्थोपरसंहारः । १५४ 

लिनः ` 

चोखम्बा-संस्छृत-वु तकाय 
बनारस सिरी । 



श्राग्णक्लाय नमः ॥ 

अथ 
(~ ् 
रमित्रोदयभक्तिप्रकाशः । 

नमामि नन्दनन्दन समस्तावेदनभज्जनम्। 
व्रजश्थलाकरञ्नन दसन्तमभ्बुज्ाननम् ॥ १॥ 
गिरीश्कन्यकापातिं परिस्थितिं त्रिलोचनम् । 
स्मरामि चतसा हर मवाहूपारमोचनम् ॥ २ 
न।खकायः कचिक्नीखक ण्ठः कचित् 
पातवासाः क्राचत्कप चमास्बरः। 

पकर पवेदवरो ऽनेकरूपास्तन् ; 
संपरगृह्णात्यमुं मुकितसिद्ये मज ॥३॥ 
सकलभवनिघ्रत्त चित्तमतश्न यस्माद् 
घ्रवणपमननकम्मोचुष्ठितिः स्यान्न तस्मात् । 
विषयकृतविषादो नापि सदु प्रश्रय) 
हरिपदमजन तत्तन्निद्ररये भक्ुमः॥ ४॥ 

यः किर सकटश्रुतिध्मति प्रभूतेप्रमाणप्रायितप्ररृषटस्वगुणगणश्रव 
णाचरणप्रचणतादूरीकृतदुरित परीश्वितमुद्रे दरचक्रपाणिरपारयद् 
व्रह्मास्नात् । 

येन च चक्रेण शक्यमपि सरापनक्राह१ख्वत्तरजरचरधुतचरणगः 
जरयाजमोचनमकारि कारुण्णात् | 

यश्च शतजितपाण्डुषुन्युतकुःरुखंलदि नीतया दुपद सुतया छतं ~ 
देकृप्ण ! द्वारक।वासिन् कानि याद वनर्दन । 
इमामवस्थां संप्राप्तां कथं मां त्व समीक्षसे ॥ 

हव्याक्रो शनं स्मरन, 
ऋणमेतस्प्रबद्धं म हृदयान्नापसपंति। 
यद्धोविभ्दति चुक्रोश ह्णा मां दूरवालिनी ॥ 

्युदाजहार संहारमिव कुङणां कुवन् दानदयालुः । 



क्ष. वै २ वार मिच्ोदयभक्िपरकाके- 

यश्च करकमलटयुगखाकालतदालाहमपात् लारुयिष्यञ्च्छरणग- 
तान् बितिसतादितिसखुतान्। 

यश्चानन्दवनचरनर--यनचर~-खचर--कीरपतङ्ानसखव्यपगमा- 
नन्तरमतिदुष्करतरतपश्चरणपरनरवुरेभतरमपि रिति नयति स्व. 
पदम् । 

यश्च कभरापत्तिनाभिकमलप्रमचचतुमुखहत्कमटस्थिलः सन् वे. 
दानस्म प्रकादितवान् , चकार च कारणका्य्यत्मकरमदो जगत् । 

यश्च मायातहुणवानावारेतः (१) सचवित् सवकत् सर्वनियन्ता सर्व 
पालकः सवसहतां सन् रमापातरिति उमापातरिति विधिरिति च 
गीयते । यत्स्वरूपञ्च स्पष्टतरः भजनीयप्रकरणे निरूपयिष्यते । 

तस्य तत्रभवता भगवतो भजनं दुःखायुक्तस्वसलमकालसुखयुतं 
सत् काशोमरणन्यायन दुस्नरतरमवजलखनाधेतरणकरणन्ञानजनक- 
मितीह सत्तकसलचिविरनेकप्रमाणेर्निरूप्यते । 

तारशा्ञ।नस्य च यच्चपिश्रवणपननादिकमुपायः। आसः वार दष्ट 
ग्य इति दरानमनुदय "श्रोतव्य इत्यादिना श्रवणमननदेर्विधानात् । 
तथापि तस्मात् “ब्राह्मणो निर्वेदमायात् शान्ता दान्त उपस्तस्ति. 
श्चुः धद्धावित्ता भृत्वात्मन्यवात्मानं प्रदयत्" त्यादिना वेर्यो. 
परामाद्यपतं भरत्यव श्रवणादेचिघानात् तस्यैव श्रवणमननादि सु 
क्तिजनकल्लानहतुः राजसूय इश “राज्ञा राजसूयेन स्वराञ्यका- 
मा यजतः" इत वचनात् राश्नः फलदेतुः । यस्तु विषयषु न नावेण्णां 
नापि तदेकप्रवणः केनचिद् भाग्योदयेन दरिकथाश्रवणकतकी(सनादो 
संजातश्रद्धः तस्य ध्रवणकीतनादेरुूपा साघनभक्तिरेव उक्तच धक्ञानटे- 
तः, तत्र तन्न श्रौभागवतादो स्वयं भगवत प्रतिपादितस्वात्। तथाहि । 
ध्री भागवते, 

यच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान् । 
न निर्विण्णा न चासक्तो माक्तियःगोऽस्य सिद्धिदः ॥ इति। 

यटच्छ्येति कनापि भाग्योदयेनेत्युकत श्रीधरस्वामिभिः। 
तथ, 

जातश्नद्धो मत्कथासु निविण्णोऽन्येषु कम्मसु | 
वेद् दुःखात्मकान् कामान् परिव्यागेप्यनीद्वरः ॥ 
तता मजेत मां प्रीत्या श्रद्धालुरेढटनिश्चयः। 

( १) मायतद्वुणरूपापाधेत इति पठे युक्त हति प्रतिभाति । 



सामान्यमक्तिनिणयः। ३ 

भक्तौ च खर्वं भविष्यतीति दढनिश्चयवान् ॥ 
जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदकोश्च गदहेयन् । 
प्राक्तन भक्तियोगेन भजतो मां सन्मुने ॥ 
कामा हृदय्या नदयन्ति सच मयि दहद स्थिते। 
भिद्यते हद यश्रन्थिद्धिछदयन्ते सवस्या; ॥ 
छ्वीयन्ते च।स्य कमाणि मयि दशेऽखिलात्मनि। 
तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य योगिनो वै मद्त्मनः ॥ 
नल्ञानन च वैराग्यं प्रायः श्रयो भवेदिह ॥ इति । 

मयि आच्मा चित्त यस्य । ज्ञायते ऽनेनेति हनम्-अध्यास्मविचारः, 
न तु ज्लानस्येवाय निषेधः मयि दद्र) दति स्वयम्नवोक्तः। गतासु च, 

तेषामेवानुकम्पाथमहमज्ञानज तमः । 
साशयाम्यात्मभावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ (अ०ग्भ्छो१९) 

इति ज्ञानापेक्चाया उक्तत्वात् । प्रय इति-~प्रेयः साघनमिव्य्थंः | इदेति 
परित्यागेऽप्यनीश्वर इस्यवस्थायाप्। तदा तदनाधेकासयत् । सगुणन्र. 

ह्मविचारस्तु मक्तावुपयुज्यत पव भजनीयनिणय विना भजनायोगादिः 
त्याश्चयेन प्राय इत्युक्तम् । अत पवाक्तम्- 

अह स्वस्य प्रमवो मत्तः सवं प्रषतते। 
इति मत्वा भजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ इति । 

( गी° अ०१० श्छो० ८) 
न ख “वाजपेयेनेष्टरा बृहस्पतिसवेन यज्ञत” इतिवत् भनज्लनस्येव विः 

चाराङ्गत्व [कि न स्यादेति बाच्यम्। कत्वापेक्षया भजनीधनिणेय विने. 
त्याद्युक्तसामथ्यस्य बलीयस्त्वात् , 

मञ्ित्ता मद्तप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् । 
कथयन्तश्च मां निद वुष्यन्तिच रमन्ति च॥ 

ध | ( गी० अ० १० श्छो०८) 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम । 
ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्तिते॥ 

( गी० अ० १९ शऋो० १० ) 

हति तत्रेव मज्ञनस्य फरवत्वावगमाच्च, अतश्च सगुणन्रह्मविचार, 
स्योपयोगेऽपि न निशणब्रह्मविचारो युक्तः तद्नधिकारादित्युक्तं “न 
ञानं न च वैराग्यम्?" इत्यनेन । अत्र देर्वन्तरं धदन् तदधिकारसम्पाद्- 
कविविदिषाथकम्मायुष्ठानश्याप्यनाद रमाद् आग्रेमनश्छाकेन । 

यत्कभ्माभियत्तपसा श्ानवराग्यतश्च यत् । 



. वारानश्चादयभात््प्रकाक- 

योगेन दानधम्मेण भरयोभिरितरेरपि ॥ 
सत मदाक्तियोगेन मद्धक्तो खमतऽ्ञ्जला । इति । 

अन्न कम्मोभरस्तपसरा दानघम्मणेति विविदिषावाक्योक्तथम्मानु. 
प्रनप्ररामश्चैः। घम्मांनुष्ठानमाजपरामश्चे “स्वघम्मस्यो यजन् यज्ञः" 
"अस्मिन् लोके वतमानः स्वघम्मेस्थ'? शत्येतदध्यायस्थपृनछोक 
विराधात् । 

वेदादितानि कम्माने कुयाद्श्वरतुषटये । 
यथाश्म मुक्तिकामः प्राप्रोति परम पदम् ॥ 

इति चदन्नास्दीयवचनविरोघात । श्दवरसापणवुद्या कम्मानुघानस्य 
दास्यरूपभगवद्धाक्तित्वन प्रतिपादनात् । अत पव “स्व घम्मांन् परित्य 
ञ्य" इत्यन्न विधिकरेङ्कयं व्यक्त्वेत्युक्त ्रौधरस्वामिमिः। पवञ्च यतर वि 
विदिषोहशनानुष्ठितेः कम्मंनिः सत्वद्युद्धिरूपं फलं कम्यते यच्च 
त्ैर,ग्याद्यपेतनिगुणविचारात् तच्न्ञानरूपं फर, तच्छत्रं पृवोायुष्ठितना. 
नाधम्मजन्यद्युद्धवासनातः) देदवरापणकम्पौनुषछानरूपमद्धस्योगेन श्यु- 
सत्वः सन् मद्धकः=ऊतमत्कथाश्नरवणकीतनादिलेमते । श्दवरापंणवु- 
द्या कम्मां युष्ठानमपि, “यत्करोषि यदश्च।सि यज्जुटोषि ददासि यत्?” 
श्त्यादिना मगवद्धम्मेत्वेन प्रतिषादनादीश्वरभक्तिरेव , स्षापि च 
ख।धन भक्तिः पूवीनुष्ठितधम्भेसाध्येव, 

दानब्ततपोरोमज्पस्वाध्यायसयनः। 
ञ्योभिविंविधेश्चान्येः ृष्णे भक्तिं साध्यते ॥ 

श्ध्यविशषवचमात् । वेवि षापक्षादस्य पक्चस्याध्यात्म्विचारान्च 
विश्चेषमादह 1 अजघान्अनायान्तन । अध्यात्पविचारस्य वैराग्यादिसखापे- 
क्चस्वेनाऽऽयासलात् । विविदि षोडशेन कम्मानुष्नेऽङ्कक।(१)कस्यमप्य- 
चेक्षितं काम्यत्वात् नास्मिन् पञ्च “स्वस्पमप्यस्य घम्मेस्य घ्रायते महतो 
भयात्” ""कम्मेश्युद्धिर्मदपेणम्"” हत्यादिना गाधकेकयादिव [ षिधि- 
केङ़यनिरपक्षेणेव पापक्चथरूपकमेश्युद्धेः प्रतिपादनात् काम्यानि पुनः 
फल।भिसान्धरदितान्यप्यज्गावेधिकेङ्यदेव ] क्रियन्ते तेश्च पाप 
कवयो जन्यत, “धम्मण पापमपनुदति" येन केनचन यज्ञेत, अपि 
घा दर्विदेिनाचुपहतमना एव भवति? इत्यादिवचनात् । पापक्षये च 
श्रवणादिखामग्रीस्मवधाने ्रवणादो प्रवतेते तदभावे कर्मेण पिचृलो. 
क इतिवचनादुत्तमलोक गच्छतीत्यारश्रीयते तदेतद्धक्तिपक्चेऽपि वल्य. 

( १) ङ्गवेगुण्ये फलाभावात् , तदुक्त न्यायदश्ेने ““कतैकमंसाधनवेगुणष्यात्? इति | 
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म् , ्रवणकीतनादमक्तिसाधनसमवघाने भक्तो प्रवतेते हति वक्तुं श 
कयत्वात् । विवि दि षापश्चे ज्ञानारेकचेनानुषठितकम्माभिः सत्वश्युद्ध प्रसाध्य 
भ्रवणमननाद्ा ववद्धयं ध्रवतते इति यत्, तदपि भक्तौ वक्तुं छक्यम्; 
अध्यार्माकेचासवत् भक्तेरपि ज्ञानसाघनत्वाविदषात् । यस्तु आदित 
पव केनचत् भाग्योदयेन इद्वरतुषये कम्माबुष्ठाने भगवद्।स्यवुद्या 
प्रवतत न च विश्युद्धसत्वः ध्रवणकीतनादौ । [ अविद्ुद्धलत्वः ] श्रवण. 
कातिनादो वा प्रवृत्तस्तेन विद्युद्धसत्वः प्रश्ात्तदेकप्रचणो भवति तस्य 
विनेद ज्ञानोदेशेन कम्मानुघ्रानं, वनेव वाध्यात्मविचारं तत्फलभ्रास्ति 
रिव्येतावत् “्यच्कम्म्रभियेत्तपसा'” ¶त्यनेनाच्यते। पचमीदषरापण- 
वुद्धश्चा कम्मानुष्ठानेऽपि यदि श्रवणमननादिसामग्रीस्मवघान क्रियते । 
पवञ्चेइ्वर।पणबुच्या कम्मानुष्ठानरूप। मक्तिः सयागपृथक्त्वन्यायेनाध्या. 
त्मविचरेऽप्युपयुस्त इत्यपि वक्तु शक्यम्, अतश्चदवरतुष्येश्चानादे 
श्चन वा कम्मांयुष्ठानस्य भक्तावध्यात्माेचारे चोपयागे पतावान् विज. 
घः, यद् विविदिषोदेशनेव कम्मानुष्ठानं निगुगविद्यायामेव चात्यन्ता- 
द्रः, तदा यावत्सछाघनचतुषएटयसम्पात्तस्तावत्तदयुष्ठान, तत्सम्पत्तो स. 
न्यासोतच्तरकारमध्यात्मविचारे प्रज्ृत्तिः, तदुक्तम् 

आररुक्षोभुनेयोगं कम्मे कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ इति । 

[ गा० अ० ६ श्छ(०३) 

तावत्कम्माणणि कुर्वीत न निरविद्यत यावता ॥ इति ॥ 
“"वेद्ानिम च खोकमसु च पारित्यज्यार्मानमन्विच्डछेत् । 
त्वंपदाथािवेकाय सन्यासः सवकम्मणाम् । 

श्रव्या विधौयते यस्मात्, 
इत्यादिना अध्वात्मविचाराङ्कत्वेन सन्यास्तविघानाच्च । यदा तु 

ददवरापणवुखैव कम्मानुतिष्ठति । 
गमयतु नरक षा स्वगातत वा तनोतु 
क्षिपतु सर परमातमा यत्र कुत्रापि चास्मान् । 
अटमङमनया नश्चचंया किन्तु कम्मं 
सततस्ुलमयस्य श्रीपतरेव सवा ॥ 

ह्येवं भगवत्सवायां कवरुमादरस्तदा तेः कम्मभिः श्रवणकाक्त- 
नादिसाधनमक्तौ शद्धातिश्चय डत्यद्यते यहिमिन्नुर्पन्ने मगवत्कथाश्चव. 
णकीतनादिरल्िकश्य वैष्णवात्रगण्यस्य सत्यापि विषयान्तरसन्निघाने 



& घं (रामिन्राद्थभमक्तिप्रकाचे- 

चित्त न चटति, यथाक्त~ 
त्रिुवनविभवदतवेऽप्यकु गदस्ातराजेतात्म खुरादिमिविषग्यात् । 
न् चर्छखाति भगवत्पदारविन्दात् क्षणानेमिषाधमपि स चेष्णवार्च्यः। 

॥ दति । 
नमिमुवनविभवटेतवेऽपिननखाक्यराज्याथमपि | टवाधंमपि भगवत्पदार- 

{वन्द् भजनात् यान चति ख वैस्णवाभ्च्यः। ननु खुवाधमाजमजनोः 
परमे चेतावान् रामा मवेत् तत्कुतो न चरेत् तत्राह अङुण्डष्टतिः=मय. 
वत्पद् तोऽन्यत्लारं सास्तीत्यकरूपा अङ्कुण्ट। अनपगता स्म्रतियस्यसः 
भगवत्यदारविन्द्ःदन्यत्सार नास्तीद्व छतः, अत पव आद अजिता 
त्भखुरादिभिरिति अजिते हरचवात्मा यषां तथाभूतैः खरादिभिरपि 
वुटेभात् किन्तु केवट सृग्यात् तदपक्षय। सचेस्य तुच्छत्वस्मरन्योन 
चलतरालथं हत्युक्त, श्रीषरस्ामौभिः । ताद शवेष्णव।ग्रगण्यस्य हरिकथा. 
श्रवणकौतनादविव सुख्याऽधिकारः कभु तु स्वद्पः, इत्याशयनोक्त-- 

तावत् कम्माणि कुचा न निपद्यत यावत्ता। 
मत्कथाश्रवणादौ वा यावच्छ्ृद्ध( न जायते" दाति, 

श्त्युक्तं श्रधरस्वामिभेः । पक भगवद्धक्तस्य भगवत्कथारसिकतया 

(ङे कथञ्चित्कम्माननठानं न दोषाय “"गगमरुख्दयासुख्यं वरीयः” 
६।ते न्यायात । 

स्यपादमूट मज्तः प्रियस्य 
स्यक्त्वान्यभावस्य हरिः परशः 
चिकम्मे यस्योत्पतिन कथाञ्चत् 
धुनोति सवे हदि साक्निविष्टः ॥ 

दाण्वतां स्वकथां ष्णः पुण्यश्रवणकीतनः। 
हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति खुहत्छताम् । 

इत्यादिना भगवाम् स्वभक्तानां दाष नारयतीति प्रतिपादनाच्च, सो 

ऽय पुरुषधुरन्धरः अध्याल्मविचारे न प्रवतैते तत्फले अस्य स्पृह्ाभा 
वात् । तदुक्त--, 

नेकात्मतां मे स्प्रहयान्त काचेत् मत्पादसेवासेरता मदीह्।; । 
येऽन्योन्यतो मागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम परुषा ॥ इति , 
न पारमेष्ठथ न मदन्द्रधरष्ण्य न सावेमोम न रखाधिपत्यम् । 
न योगक्लिद्धौरपुनभव वा मय्यपितार्मेर्छति मद्विनान्यत् ॥ इति । 

दयमान न गृह्णन्त चिना मत्सेवनं जनाः ॥ 
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सालाक्यसाष्टिसामप्यिसारुप्येकत्वमव्युस ॥ इति स ॥ 
भगवद्धजने तु तद्रासिकतया प्रचतंते, तद्क्तिकस्वं च तदनुष्ाने 

परमसुखरूपमगवन्म्रातस्फूत्या सक्रटखांसारिकदुःखविगमने चित्तवि 
भ्रान्तेः । अत पव भगवद्भक्तेः ्रयःसाघनत्वेऽपि परमपुरुषयेत्वम्, 
ज्यातेष्टामादानि ह नायुष्ठनकाट प्राक्त जनयन्ति ॥ 

यथोक्तं वदेः । 
अतीव खदः खल्यु क्म॑काल 
को षेद भावीनि खुखानि श्ानि। 
कसारिसंसवनकाट पव 
ससारखवद्ः प्रशम प्रयाति ॥ 

तथा। _ _. ता 
गाोषिन्दे सुखरूपता प्रतिपद् वदेः सदाकीयंते 
तानप्यन्यथयान्ति चत्कुमनसो मिथ्याकरुतर्कोक्तिीभः॥ 
तस्थानुस्मरणन यक्नयनयोरानन्दकाष्पोदया 
विश्रान्तिरदये तनुः पुरखुकिता तन्नान्यथा कि भवेत् ॥ इति । 

नन्ववमुकतवक्ष्यमाणप्रमाणेभगव्भक्तजनस्य मुक्तिस्लाघनतत्वक्षन 
हेवुत्वऽ्वगतेऽपि तत्स्पृहया तद नुषठानामावान्न ततस्तज्जन्म स्यात् । 
यथा ज्वातिष्टठामस्य सवफट।यत्वम्पि यत्फरस्पृहां कतिना तदचषछठानं 
न ततो तज्जन्मरति चत्। न । वेदान्तिमते पितृखोककामनया निच्यनेमि- 
स्तिकानां चिधानाभावात् तर्स्पृहयानुष्ठानाभावेऽपि तद्धतुत्ववदु पपत्तेः । 
यथा घनातया आराघतेडि राजा सन्तुष्टः सन् रूपया आराधकः 
जन् तिरस्करोति तथा भगवान् सन्तुष्ठः सन् कृपया तत्वज्ञानमुत्पाद्य 
भक्तानां भवश्च तिरस्करोति, तद्क्म्- 

तेषामवानुकस्पाथमदमन्ञानजं तमः। 
नाह्ायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानर्दापेन मास्वता॥ हते ॥ 

( गी० अ० १० छो० १९) 
पवकासो सिन्नकमः, अहमव ज्ञानदीपेन नाश्चयामीति। 
ननु तत्वश्ञानस्य प्रमाणजन्यत्वेन प्रसिद्धः, भक्तश्च प्रमाणजन्यत्ाः 

प्रसिद्धेः कथ तस्य ततो जन्म, अध्यात्मविचारण त॒ निर्णीतश्ाक्तेताः 
त्पय्येभ्यो वेदान्तेभ्यस्तजनम युक्तम् , अत एव ^तं त्तौ पनिषदं पुरुष 
पृच्छाम" इति ओपनिषदत्व्रिश्ेषणमात्मनः सङ्गच्छते । केश्च ज्ञानः 
खामान्यसामनश्रीमाज्रज्न्यत्वं स्वतस्त्वं प्रमाया इति रूवसम्मतम्। 
भक्तक्लान साम न्रीत्वाभाक्तद्धेः स्वतस्त्वमङ्गः । किञ्च चक्तितास्पय्यांवधार- 



८ वीरनिश्रारयनक्तिप्रकाशे- 

गन प्रमागसम्भावनया प्रमाणासम्मावना निवतत इति युक्तम् । भगः 

दजनान्त तत्वज्ञान कथं तक्नेवरात्तिः । 
उर्ग्रते। 
धरवणकीर्तनादिना भक्तानां हदि आविभूतः परमात्मा भवतीति 

ततसस्बन्धात् निमर स्वान्त तत्वाघेय जनयति, “इद्थत त्वग्रथया वु 

स्या, इत्यादिना तम्य प्रमाणत्वध्राक्ति &ः, ओंपनिषत्वविशेषणं तु, उपनि 
पकं मुखभूतप्रमाणत्वादित्युक्तं साम्प्रदायिकः; अजञ्जनादेः, ` चक्षुःलं- 
स्कार इव स्वाग्तसरस्कारे भगबद्रजनस्यापयोगश्न स्वतस्त्वमङ्गः । 
उक्तञ्च । 

श्रो भागवत । ह वि् „ 
यथायथाट्मा पारमरञ्यतञ्सा मत्पुण्यगाथान्नरवणामवनंः। 

तथातथा पद््वति तत्वसुक्ष्मं चक्चर्ययेवाञ्जनसम्प्रयुकतम् ॥ इति । 
भगवद्भजनदिव च दुरितनिवृच्या प्रमाणासरमावनावुद्यवुत्पचिः, 

संकीत्यमानमगवन्नाम्नो वा तस्वह्ानदेतुत्वं संकोतनप्रकरणे वक्ष्यते, 
अतोऽपि सत्वज्ञानस्य प्रमाणजन्यत्वं युज्यत पव 1 तदेव भगवद्भकतस्त 
त्वज्ञानापयागित्वे न किञ्चिद्रधकम् | पञ्च तत्वल्लाने जनयितव्ये भग 
वद्धजनपध्यात्मधिचारण सह विकस्पते। नच दश्चादिवत्छमुच्चयः 
किन्न स्यादिति बाख्यम । (दहेषृणमालाभ्यां स्वगकामा यज्ञत” इत्ये. 
कन यजिना षण्णां यागानां साहिव्यन स्वगे प्रस्युपाद्ानाद्यक्तस्तत्रस 
मुच्चयः । न च तथात्रक्प्रदापादानमनयाः । तस्मात् "उद्दा यजत 

पलुकाभः' "वामद्या यजत पडुकामः' हइतवत् निन्लत्राक्यापात्त 
त्वे सात तुल्याथत्वाद्वक्स्प फव युक्तः) ननु “तमत वदानुवचनन 

ष्राद्यणा विषिदिषन्ति यज्ञन दानिन तपक्ाऽनाशकनःः द्रष्टव्यः श्रोत 
व्यो मन्तञ्य'' इति सत्यपि भिन्नवाक्योपात्तच्व सति चेकाथतवे यश्लारी. 
नां श्रवणादिना यथा समुच्चयः, तथा किशन स्यात्त यावाद्धे समुस्चयः 
सम्भवति तावद्धिकल्पानुसरणमन्याय्यम् , अषटविघदोाषानिदानत्वात् 

तस्य, न च “धम्प्रंण पापमपनुदति इति कम्भणां कदपषनिवर्तकत्व. 
श्रवणात् %वणविभ्यपेक्षितसत्वश्ुद्धिहेतुत्वनोपकाय्ोँपक्षारकभावात् 
गुतः समुच्चय इति वाच्यम् । 

यत्कीतेन यत्स्मरणं यदीक्षण 
यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदहंणम् । 
लोकस्य खद्यो विधुनोति कलमं 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमोनपः ॥ 



सखापमान्पभाक्ानणयः ९ 

हात भगवद्भञजनस्याप कङपपानषदकत्वश्रवणात् । कञ्च - 
"यस्य स्मरुत्या च नामांक्त्या तपो यक्षक्रियादिषु । 
न्यून सम्पूणतां याति सद्यो चन्दे तमच्युतम्", ॥ 

दति श्रवणोपकारककरमरसादृगुण्यहेतुस्वेन श्रवणादिना समु. 
चय एव भक्तयुक्तः ¦ किञ्च विचिदिषावाक्ये न तावत् ज्ञानो 
दरान यक्ञादिविप्यान सस्मवति पकाद्शननेकविध्ान वाक्य 
भदप्रसङ्धात् , न चारुण्यारदवापथवदकवा(क्यता, अत्र वाशिषएटकरयध 
वणवत् यज्ञादेषििष्टाक्रान्तराश्नवणाद् । नापि दरोपृणमासवाक्यव- 
देकवाक्यता, पकयञ्युपादानेन तत्र गक्यमदामावात् भिन्नपरो 
पात्तनक्कारकविधनि वाक्यभेदः स्यादेव । तदुक्तम् - 

अनकपदसम्बद्धं यद्यकमपि कारकम् । 
तथापि तदनाच्रत्तेः प्रव्ययेन विधायते ॥ इति । 

अतो यथा “जातवुत्रः रूष्णकशोाऽन्नीनादघीत' इस्यत्राघानानुवा- 
देन जातपुत्रस्वकृष्णकशत्वविघ्ानिन वाक्यभेदात् जातपुत्रकृष्ण 
केरापदाभ्यामषस्थाचिरोषो रक्ष्यत, पव यज्ञादरेपदोकेदितं कम्म 
सामान्य लक्चवित्वा तत् ज्ञानादेरोन विधीयते, हच्युक्तं साम्प्रदा 
1यक्रः । यथाहुः- 

यज्ञेनेव्यादिवाक्यं श्ातपथाादेतं कर्मचन्दं गृहीत्वा 
स्वा्पत्याम्नानरद्धं पुरुषविविदिषामत्रखाध्यं युनाक्त ॥ इति । 

तस्मात् यथा तत्तत्फटसाघनक्रम्भणां सयोग पृथकत्वन्थायेन ज्ञानोदेशेन 
विधानम् , पव भगवदुभक्तेरपि । 

सवाथ शाक्तियुक्तस्य देवदेवस्य चक्रिणः। 
यद्वाभिरोचते नाम तरत्वार्थ॑घरु योजयत् ॥ 

ह्व्यादिभिः सवफलादसेन विहिताया क्ञानोदेशेन विचिदिषाचा. 
क्ये विधानात् श्रवणाद्ुपकारकक्मतुदपतेव युक्ता । एवश्च मक्तेज्ञानसाघ- 
नस्वभप्रतिपाद्कान्युक्तवाकयान्यवयुच्यानुवादः, एक च्रणीते दधो वृणीते द. 
तिचत् । ततश्च भक्तिचिचारया; समुच्चय ष्ट्व युक्तो न विकद्प इति। 
इच्यते- 

न तावद् ज्ञानादेशेन विहितानां कर्म्मणां साक्षात् ज्ञानजनकत्वं 
खम्भवति, अप्रमाणत्वात्, अतो द्वार पक्चायां “घमण पापमपनुदति" दति 
कटमषानिवहणमव दारत्वेनाश्रीयते नान्यत्, भ्रमाणामावात् , अतो युक्तः 
कम्मेणां ्रवणोपक्रारकच्वेन सप्रुख्यः, भगकवद्धकतेरपि यदि कटमषनिव 
दणमेव द्ारत्वेन भरूयेत, तत पवं स्यात्, तस्यास्तु प्रणालिकान्तरे 

व° भण २ 



९७ वी रमिन्रोद्यमक्तिप्रकाडा- 

श्रयते । तथाहि -- 
भक्तिः परेलानुभवो विरक्ते 
रन्यज्च चेष ज्रिक पककालः। 
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु 
स्तुटिः पुष्टिः त्तद पायोऽनुघासम् ॥ 
इत्यस्य ताङ्गधि भजतोऽचुवृस्य। 

भकक्ति्बिरक्तिमिगवत्प्रयोधः। 
भवन्ति वै भागवतस्य राजन् 
ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात् ॥ इति 

अस्यार्थो वृद्धरेवं निरूपितः अच्र प्रयमानस्येतिर्साधनमकयुपन्वाः 
खः । भक्तिः-प्रमलक्चषणा पररेशामुभवो-भगवन्मूतिस्फूत्तिः अन्यत्ररगृहाद्ा, 
विरक्तः-पष त्रिक एकस्मिन् कारे भर्वात यथारनतोभुस्ानस्य दिः 
सन्ताषः, पु्टिः=घ।तूनामाप्यायनं क्षुघाष्वेसश्चत्यष [त्रिक एककालो भव. 
ति । पं प्रतिभजन प्रमादिनिके जायमान जायमान असुवच्या नेरन्त- 
यंणाच्युताटुःघ्न भजतो भगवति भक्तिः परमप्रमखक्षणा यथा प्रहदादेः, 
विरक्तिरपि पूणा वान्तकन्तुरिव वान्ते, भगवल्रवोधः, पूणभगवन्मूर्तिस्पूर्तिः, 
एत योऽपि भागवतस्यानन्यपरस्य भवन्ति, ततम्नपूणभगवन्प्ररतिस्फू- 
तिंपरिपाके । परां शनिति=परमापशमात्मक मगवर्स्वरूप साक्लाच्छृत्यो 
पेतिनप्राप्नोति । पूवद्लो कापेक्चया भक्तिविरक्तिमगवस्प्रवोध हति ग्युक्र- 
मामिधानमेकषफटत्वान्न दोषाय, भगवत्प्रषोच परिपके सति भगवानेव 
पूणानन्वत्रह्मार्मना साक्षास्स्फुरतीति तस्य फलावस्थां सूचाधेतुं चान्ते 
निकेतः । 

अत एव चाभियुक्ताः। 
वशीकृते मनस्यषां सगुणब्रह्यशीखनात्। 
तदेवाषिभेवेत साक्षादपेतोपाधिकदपनम् ॥ इति । 

तथान्यघ्रापि प्रभ्नपूवकं नित्यानिव्यावस्तुविवेकन विषयेष्वीषद्ि 
रक्तस्य तत्रेव स्थितस्य अत पव विचारानधिकारिणः गुरमुपलन्नस्य 
तच्छिश्चया भागवतधम्मोश्चानुतिष्ठतस्तदुत्थया शवणकीतंनादि 
रूपस्राधनमक्तचा नारायणच्रणपरस्य उत्पक्नप्रेमरूपफलभक्तेरसतसव 
मरायातरणमुक्तम् । 

राजोवाच । वाका गा 
अथतामश्वरा मायां दुस्तरामरूतात्ममिः। 
तरन्त्यज्ञः स्थुलधियो महं दवमुच्यताम् ॥ 



साभनान्धमक्तिनिणेयः ) ११ 

भृतात्मभिः=अवकशीरतान्तःक्रसणेः ¦ स्थूलयियःन=स्थुले शरीरेऽहं 
धीर्येषां ते तथा । 

प्रबुद्ध उवाच ! 
कम्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च: 
पदयेत् पाकविपयासं मिथुनीचारिणां नृप॥ 

पाकस्य विपयौषम्फलत्रेपरीत्यम् । मिथुनीचारितां-मिथुनीभूय पवतप्राः 
नानाम् । 

निच्यातिदेन रित्तेन दुलमेनाल्मम्रुध्युना 1 
गहापत्याकप्तपश्युधिः का प्रीतिः साधितश्चटेः॥ 
पतं खाक परं विद्यान्नदवर कमेनिमत्तम् | 
स तुस्यातिक्ायष्वल यथा मण्डलरवांस्तनाम् ॥ 

छह तुल्येनातिशयेन ध्वंसेन च वतमानम् , यथा मण्डलवर्तिनाम् 
यथा मण्डटपतीनां मिथः स्पद्धादि तद्त् । 

तस्माद् गुरू प्रपद्यत जिज्ञासुः श्रय उत्तमम्! 
रााष्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपरमाश्चरयम् ॥ 

शब्दब्रह्मणि षदाख्य स्यायतां निष्णातम्। परे चज्रह्यणि अपरो. 
क्षाचुभवेन निष्णातम् ।  _ _ _ 

तत्र भागवतान् घम्मान् शिक्षेहुषात्मदेवतः । 
अमाययाचुवृच्या येस्तुष्येदात्मात्मदो हरि; ॥ 

गुरुरेवात्मा दैवतं च यस्य । अनुवरत्या=ल्षवया । वस्तुतः आत्मा 
आत्मग्रदश्चोपासकानाम् । 

सर्वतो मनलोाऽखङ्गमादाो सङ्गं च साधुषु | 
द्यां मेश्रा प्रधयञ्च भूतेष्वद्धा यथोचितम् । 

दीनेषु द्यां समेषु मेशीसुक्तमषु भ्रं च इस्येव यथोचितम् । 
रोचं तपरिततिक्षाञ्च मोन स्वाभ्यायमाजकम्। 
ब्रह्म चय्य॑मार्हिसां च समत्व दन्द्संज्ञयाः ॥ 

स्बत्ात्मञ्वरान्वीक्षां केवद्धमनिकेतताम् । 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषो येन केनचित् ॥ 

आत्मेदवरान्वीक्षां साश्द्रूपणातमेक्षां नियन्तृ रूपेणदवरेक्चाम् । 
ेवत्यम्=पकान्त रीरखत्वम् । जनिकेततां=मखादधसिमानरादहदेत्यम् । 

अद्धा भागवते चाखेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि। 
मनोधाक्षायदप्डञ्ज सत्य शमदमाषपि ॥ 



१२ वीरमिज्चाद्थभाक्तश्रकारदा- 

श्रवणं कीर्तन ध्यानं हरेर्भतक्सम्मणः। 
जन्मकम्मगुणानाञ्चं तदयभखटखचाष्टेतम् । 

हुरजन्मक्रम्मगुणानाश्च श्रवणादि । ३ 
तद॑ हर्युदेशन नतु स्वगाद्युद्ुरोन ।अखखचष्टित सवं कम 

रेषतश्च यजनादि यत् तदथ शिक्ेदित्यथः। 
टं दत्त तपो जप्दचत्त यच्चात्मनः प्रियम् । 
दरान् सुतान् गृहान् प्रणान् यत्परस्मे निवेदनम् ॥ 

द तदीनप्प।खक्ष्य परस्मं परमन्वय निवेदनं तत्तवकतय। स 

मणम् । काक रा । 
एवं .ष्णात्मन थेषु मनुष्येचु च सोहदम् , 
परिचया चोभयत्र महत्सु चृषु साधुषु ॥ 

उभयननस्थावरे जङ्कमे च- 
प्रस्परानुकथनं पाचन भगवद्यराः। 
निथोरतिमथमस्तटनिवुत्तिमिथ आत्मनः ॥ 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मथऽघोघहरं हरिम् । 
भक्तया सञ्च(तया भक्त्या विभ्रत्युव्छेककां तनुम् ॥ 

भक्त्यासाघधनभक्तया । सकज्ञतयानप्रेमरक्षणया भक्तया । 
कचिद् रुदन्त्यस्युताचर्तया कचित् 
हसन्ति नन्दन्ति वदस्त्यलोकिक।ः | 
मुस्धन्ति गायन्त्यनुखलयन्त्यज 
भवन्ति तर्ष्ण। परमेत्य निव्रृताः॥ 
इति भागवतान् घम्मान् शिक्षेत् सक्या तदुत्थया ¦ 
नारायणपरो मायमञ्जस्वरति दुस्तराम् ॥ इति । 

अता भगवद्भजनस्य तत्वज्ञान जनयितव्ये श्रवणन्यतिरेकेणप्र 
णालेका[न्तर]श्रवणान्न तस्य तदुपकारक्रत्वेन समुचयः। पव मग. 
वद्वा तास्वपि भगवद्धजनाप्वात्मविचारयाः कि युक्ततममिति प्रभ्नपू- 
वंक सत्यापि अध्यात्मविचाम्स्य तच्वज्ञानदेतुत्वे सङ्ुशघ्व।च् भगकद्धः 
करव युक्त्व तद्चुष्रानं क साभावाद्दव्युकतं भगवता । 

जजन उवाच । [ गी० अर १२ इदलो° १-७ | 

पव सर्ततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय्युपासरते | 
ये चाग्यक्षरमब्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 

भीभगवानुवाच । 

मस्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 



। ०-~ ^ © 

सामान्यभाक्षनणवधः। १३ 

श्रद्धया पर्योपतास्तमे युक्ततमा मताः॥ 
य त्वक्रम निद द्यमच्यक्त पय्युप्र।सते । 
सवत्रगमाचन्त्यं च करूरस्थमचलर ध्वम् ॥ 
सखन्नियम्येन्द्रियग्रामं खचत्र समबुद्धयः 
ते भ्राएनुवन्ति मामेव सवभूतषह्देते रताः । 
कटश ऽयिक्रतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतस।म् | 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देदद्धिरवाप्यते | 
येतु सवाोणि कम्माणि मवि सन्यस्य मत्पराः॥ 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 
तषामह् समुद्धता मरत्गरुखक्लारसागरात् ॥ 
भवामि न चिरात्पाथ मस्यावांन्चतचेतसाम ॥ इति ॥ 

यज्ञाद्ानां तु वक्वक्चाने जनयितव्ये पापश्चयदेतुत्वमात्नं श्रयते न 
प्रणाटिकान्तसम्, अतस्तेष्रामन्तःकरणश्योधकत्वेनापकारकत्वमान्म् , 
अध्यात्माविचारस्य तु तत्वज्ञान जनयितय्ये अन्येव प्रणालिका सा््रदः. 
यिकेर्मिरूपिता, कम्मोभेः श्युद्धान्तःकरणेन पुंखा साघनचतुष्टस पत्तो ् रव- 
ण क्रियमाणे बेद्ान्तविचारेणाद्वितीये चस्मणि वेदान्तानां शक्तितात्पय्या. 
वधारणे प्रमाणासरम्माचनानिन्रुत्तिः मननेन प्रमेया सम्भावनायां ।चत्तस्य 
तदै क(ग्टयाऽ्याग्यतारूपायां निदिष्यासनेन विपरातमावनायां निवृत्तायां 
तत्वसाक्षाकारेदये मुक्तिरिति । भगवद्भजने तुक्तपुराणवाक्येः साक्षा. 
दगवतान्येव प्रणालिका उक्ता । मगवदपंणवुद्यानुष्टेतभागवतधम्मचं 
सयुद्धान्तःकरणस्य उत्पन्नश्रद्धातिशयस्य पुख्षध्वुरन्धरस्य भगवच्छ्रव 
णकीतेनादि स्ाघनभक्तरनुचत्तो भगवति परमप्रमरुश्चषणाऽचुरयागास्मिका' 
फरुभीक्तस्त्पद्यते, तद् परमग्रमास्पदमगवनप्रति स्फू तश्च उत्पद्यते । अत 
पच भगवद्भक्तेः परमपुरुषायत्वम् । न च कथ परमयरेनास्पदत्व भग. 
वन्मुत॑रिति वाच्यम् । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेयेन जातानि जी. 
चन्ति यत्प्रयन्यभिसाविश्न्ति? दाति जगत्कारणत्वेन प्रतिपादितस्यश्रीभ 
गवतो निणेयव कये ““आनन्दाद्यव खदु, इमानि भुतानि जायन्ते आनन्दे- 
म जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्व्यामस्ताकेश्चल्ति” इति आनन्द्ङ्ूपत्वेन 
निर्णयात् । «“पतस्वेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राुपजेवन्ति “को 
ह्यषान्बात् कः भाण्यात् यद्ष आकाश आनन्दो न स्यात्" इतिच 
न्रवणात्। अत पबोाक- 

बद्धः । [न्वा कि शनि [क्य ननि 

यस्यामी वधिवास्रवादिविबुधा वासषु विस्फ्ज्ञताः 
॥ 08 

व 

५८१ ˆ ^ ` तपस्त | 



१४ यीरमिच्राद्धभांक्तप्रकाश्- 

सन्तोषाअ्चखवीचयो चरपसखान्यतान्यतो बुद्बुदाः ॥ 
अन्ये पुत्रकलत्रमिन्रविषयाः सौख्योदया बिन्दव 
साऽय धृणसुखाणवा वजथत्त नाराम्बुदईयामरः ॥ इत ॥ 

तेषामेव हरिकथाश्रवणादौ, अनुमदस्य वाक्य प्रागुक्तं “गोविन्द् 

सुखरूपता प्रतिपदं वदः खद्ाद्ायत' इतं । तस्माद् युक्तमुक्तं ममभक्त 

समकाड वरेमास्पदभगवन्मूतिस्फू(तरिति। ततश्च देहगेहादों विरक्त 

स्य भगवत्प्रसादात्तस्वश्ानमिति 1 तत्सिद्धं भक्ल्यघ्याल्मविचारयोः प्र 

णादिकामेदेैकतत्व धीदे तुत्वम् । अत एव खच्यप्येककायेत्वे काय्यैप्रयु- 
क[नामप्यतद्ध्माणां न परस्पर खाङ्कय्यम्। पकथ्रणाद्वाद्यकक यत्वे स! 

धनीभूतानां भवति धम्मंसाङ्कयम् न प्रणालाभिदे । यथा वौीदियवकपा 
लानां सत्यप्येकपएुरोडाशसाधनच्वे वीहियवयास्तण्डुलनि्गात्तप्रणाञ्यें 
कपुरोडाशसाधघनत्वाद्धवति घम्मेसाङ्कध्यम, न कपालेषु, उक्तप्राणाड्य। 
तत्साधनत्वाभावात् । अव्यन्तासान्निहितभिन्नप्रयागविधिपरिग्रहास्च 
न धम्मैसाङ्कय्य॑म । तत्तदङ्घविध्येकवाकयतापन्नेन हि तत्तस्परघान 
विधिना साद्धश्रधानमावनािघान न मावनान्तराङ्गानामुपदेशतो 
पराधिः । ना्प्यातिदशतः | प्रुतिविषृतिभावराददयात् अत उभ 
यश्र यावदृयक्षिताङ्धविधानेन पितृयश्चकवद पूवत्वातु । तास्लिद्धं सिन्न- 

वाकयोपात्तयोरेककायत्वे सति उद्धिदलमिदोरिवा्थसिद्धा विक. 
प इति । न चाषटविघदोषप्रसङ्गः । ताद शपुरुषधुरन्धरस्य मक्तावेवा 
र्था द्रेण साधनान्तरे प्रचर्य भावनः दि तानुदितदोमवत् स्वीकृतप्रामाः 

ण्यदहानादेरमाबात्। यन्त॒ पापक्षयदेतुत्व कमसखाद्ृण्यहेवुत्वं चास्याः 
श्रयत इति । तन्नानिएठम् । तत्तदाधिकारेणं प्रति संयोगपृथकत्वन्या- 
येन तत्तत्फरुदतुत्वात् । अत पवाक्म्- 

अक्रामः सवकामा वा मोश्चकाम उदारधीः। 
तीव्रेण भक्तियोगेन यज्ञेत पुखष परम् ॥ शते । 

यद्वाचयुत्याुवादत्वमिति त्न मक्तेखुक्तभ्रणाटेकय। ज्ञ(नहेतुत्वस्य 
विदि षावाक्याद्सिद्धः । तत्सिद्धं नानाविधकम्मभिः शुद्धान्तःकरणस्य 
जातश्रद्धातिश्चयस्य श्रवणकीतेनादिख्पा भक्तिज्चानद्वारामुक्तिदेतुरिति । 

अत्र च प्रमाणत्वेन कानिचद्वाकयानि उक्तानि अन्यान्यपि विश्वा 
साय हिख्यन्ते । तत्न कम्मणामन्तमकरणशाघकत्वेन भक्ताबुपयोगे | 

खव पुसां पये घम्मां यता भक्तिरधोश्चज । 
अदे तुकयप्रातेदता ययास्मा स्तस्प्रस्तीदात । 

मत्मानमनः प्रसीदलनि । 



~< © 

सामान्यपभमस्िनिणयः। १५, 

तत्कम्म हरितोषं यत् सा विद्या तम्मतियेया। 
हरिदं्श्तामाद्यः स्वय प्रृतिरीहवरः ॥ इति । 

भक्तशचानहेतुत्व- 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोज्ञतः। 
जनयत्याशु वैराग्यम् क्षानञ्चं तददेतुकम(१) ॥ 

भदेतुकम्-ङ्ग शार दि तदेतुरदितम् । 
भक्तियोगेन मनलि सम्यक प्रणिहितेऽमक्े । 
गरपश्यद्पुरुष् पूणे माय तद्पाश्रयाम् । 
इम खोक तथवाभुसात्मानमुभयाध्ितम् ॥ 
आत्मानमनु यह य रायः पर्वा गुहाः । 
विखृञ्य सवानन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम् ॥ 
भजन्ध्यनन्यया मक्त्य! तान् म्रव्योरतिपासये । 
मयि भक्तहिं भुतानाममनत्वाय कल्पते ॥ हति । 

बरह्मवेवत्तऽपि- 
यैरहं सरृतेृष्टः स्पृष्टः सम्पूजितः श्रुतः । 
स्स्तस्तपवमां नित्य न स्यज्ञन्ति कदाचन ॥ इति प्रङृत्या 
अतो मयि रचि कुयात् सवेदुःलापहारिणीम् । 
यदि मां प्राप्नुमिच्छनिति प्राप्नुवन्स्येव नन्यथा ॥ इति। 

तथा 
बद्धा एष ""*“““** शढयन्त्यविपभ्ितः। 
अतः पशुपति देवं भजेत्पाश्चविमुक्तये ॥ इति । 
तथा विष्णुं प्रति शिववाक्यम् । 

त्वत्सेवनादेव तथा नरः परं पद् परपहयत्यवश्चः खुदुलंभम् ॥ इति । 
पर-श्रष्ठम् । प्यते ज्ञायत हति पदम् । 
यथा विष्णः श्ाङ्करस्याथ नाम्ना रोकः शोक नादय मोक्षं त्रया. 

ति ॥ इतिच । 
भगवद् गीतास्वपि । 

देवी ह्यषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरम्तिते॥ इ्ति। 

( अ० अग्छो० १४ ) 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सवते । 

-~ *---~----- 1 ति 

( १) ज्ञान यत्तददतुकमिति भागवते पाठः 



१६ नीर मिन्रोदय न्ति प्रकारो - 

स गुणान् समत्तीत्याश्चु ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ इति च । 
( अ० १४ षोऽ २६ ) 

तथा-- शाका 
अभ्थालयोगयुक्तेन चतसरा नान्यगामिना । 
परमं पुरप्रं दिव्यं याति पाथानुचिस्तयन ॥ इति । 

( अण < ग्रो ८ ) 

विष्णुपुरणडपि । 

मक्त चता यः स्थनोऽप्रलधियं पुसां ददास्यव्ययामिति। 
शान्तिपवेणि । 

त्रच चाचयन्नित्य भक्तया पुदषमग्ययम् | 
ध्यायस्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्तमेव ख ॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सवलोक महेदवरम् । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवद ःखातिगा भवत् ॥ इति । 

वह्रारद्ाय-- 

यक्नामधारणादेव मह(पातकनाङ्नम् । 
य॒ स्रप्रभ्यय्य विपन्द्रु पर मोक्चा मवद् घधद्म॥ इति। 

गासणे ~~ ॥ 

यदीच्छासि पर ज्ञान क्ञानाच्च परम पदम् । 
तद्। यन्न प्रहता कुरु गातिस्दकौीतनम्॥ इति | 

भादित्यपुराण- 

हरेः सङ त्तमे पुण्य सचपातकनाङहानम् । 
सवकामप्रदं खोकर द्यप्रखगफखप्रदम् ॥ इति । 

अच्र यद्यपि कषुचिद्धाक्यषु क्ञाननिदुशमन्तरेण भक्तेसक्तिदेतुस्वं 
स्यपदिद्यते, तथापि (किम॒क्तश्च विमुच्यत} “तत्वमामः' “अयमा 
त्मास्पी'व्यादयनेक्षवाश््यरन वाच्दश्नानन्दसरूवताया मकतः सदातनत्वा 
वगमाच्कछण्टगतचामीकरन्यायनानवापत्वभ्रमनिनरुचिपाचस्य साध्य 
त्वात्तस्याश्च ज्ञानव्यतिरेकेणासम्भवात् वचनान्तरेषु तन्निवेश्चाश्च तदपि 

हेतुत्वेनोपसदतंग्यम् । ^तत्तजोा ऽसृजत” इति छन्दाग्यश्चुताविव वा 
य्वाकाक्ञो। 

अन्येत्ववमाहुः ब्रह्मस्वरूपाणाम्पे जवानां जिगुणान्तम्करणोपाधेक 
पव सस्मर: भावरूपान्नानसद्धाव भमाणामावात् । आकाशादिग्रपञ्चस्याः 
पि खत्यत्वान्न तद्धेतुव्वनाप्यक्ञानाखाद्धिः । "कथमसतः सज्जायेत” इति 
श्रुतेः प्रपञ्च सत्तया कारणसत्तासाधनाच प्रपञ्चखत्ताऽबदयमाश्रय्णाया, 



साप्रान्यमक्िनिणयः ५ 

इदवरस्य सस्यसङदुटपत्वश्रणास्च तत्काय्यस्य सत्यता, परवञ्च नाशाः 
ननिुस्य्ं तावत्तरवश्च(न पेक्षा, नापि जीवगतसेसारानित्ररयथम् , अन्तः 
कर्णोपाधिनित्रच्येव तान्नच्त्तः, जपाकुसुमनिबरुस्यव रुफरिकरोदहित्यस्य 
न हि जपाक्कुखमायुवुत्तो खत्यपि तच्वज्ञाने लोदित्य निवतत । जिगुणा 
तः: कस्मनिद्रत्तिश्च मक्त्येवेस्यक्तं मगवता, पराच योऽग्यामसारेणः 

दाति पर्वाक्तम्छोके । न चवमास्मङ्षानवेयथ्यम्, संदहार्यानरासेन मक्त 
प्रडुत्ावुपयोगात् । अतश्च भक्तरव मुक्तः) न चवं "तमेव वेदिष्वाऽ 
लिष्त्युमेती”तेश्रुतिविरोधः । अतिम्ुव्युपदस्य रुदधत्वामावन योगे 
ऽचद्यमाश्चसणीये अत्युम्तीव्येवीति यागावरस्वननोपपदांवभक्त्या- 
श्रयणापेक्चषया यस्यां भक्तौ सत्यां च्रत्यारतिक्रमस्दामनीव्येव योः 
गावरखम्बनेन कारकिमक्षत्याश्रयणस्याचतत्वात् । पवञ् ज्ञानस्य 
पृवक्राखुसाप्रातिपादेका कत्वाश्रुतिरपि नानुपपन्नः, भकत्यापक्चितमजनो- 
याखम्भःवनानिद्रचिहेन्त्वन सस्य पूथवक्षारीनस्वात् । 

नृच्छत--~ ४ ५ + 

भक्त्या मामामेज!नाति याकान् सश्यास्मि चत्त: 
लन मृ तस्ते क्षाताः {सिङाते तदूनन्वस्म् ॥ 

( गी० अ० १८ च्छा० ५५) 
इत्यत्र तृतीयाश्रुत्या साक्तिञ्ञन विनियुज्यते, “देन्द्रश्वा गाहपस्यः 

सुपनिषठत ई्यतनन्द्री यथः गाहपस्यो पस्थाने, ततश्च तदह्िसोधः स्यादि. 
ति वाच्यम् । अक्रभिहिनोऽ्िपृकौ जानातिरभिश्चां पुनश्पुनरालाोच 
नाख्यां प्रत्यभिज्ञाबरतिघय ! पव भक्त्य परकरारिपृवज्ञान तत् साध्यम 
कृत्या पुनःपुभजायमालयजनीयासस्पावनानिच्रतत्तिरुपस्वदाद्या चापेक्ष्य 
ते, पव सति जायमानाङुरागख्यरदभक्रत्यनन्तर भमगवरस्वरूपं विश 
ति दत्येवंपस्स्वादस्य दाक्यस्य फो विरोधः । अत पव न्योवे भूमा 
तत्खुखम्” आत्मेदेद् खर्ैसित्युयक्रम्य" सवा पष पवंपश्यन्नेवमन्वा 
न पवविजानन्नारम रति रात्मक्र!ड आत्मपिथुन आस्मानन्द्ः ख स्वराड्- 

भक्षतीति छन्दोगश्चतो पद्यनात्परातरिति श्ानस्येव भक्त्यपरपर्यायरत्य- 
ङ्त्व प्रतीयते, इण्ड। परेषानन्कवाहेत्यत्र दण्डस्येव त्रेषायुवचने । सस्वरा- 

द् भवत्यत्र स्वराट् श्रुस्या व्यवदहिताल्मरतेरेष पुरुषस्य परामशाच्च 
भक्षत्यपरपयांयरतेरेवफ खवत्वावगमान् क्ञानं प्रति प्राधान्यम् । "ब्रह्म 
स्व स्थो.ऽशखतत्वमति?हव्यत्र ब्रह्मणि क्षस्थ। रतियेस्येस्येवमनुरागभकेरभ्नु- 
नस्वदहतुत्वप्रतिपादनाच्च । तर्लिद्ध भक्तिमुक्तिश्ोषभूता न क्ञनपिति। 

तदिदं वेदान्तायुसारिणो वैष्णवा अनुरागात्मिकायाः फरमक्तेरा- 
वा9 भऽ ३ 



१८ घारामिन्रदयमाच्प्रकाकशा- 

त्यन्तिकपरमपुसप्राथस्वेनान्यत्र हाषश्वमसहन्तो न मन्यन्त । तथाहि । 
न तावदश्ञाने मानामावः शक्यो वक्तुम् । "नतंविदाथयदइमाज 
जानान्यद्युष्माकम्रस्तरं वभू । नीहारेण प्राच्रृता ज्ञद्प्याचासुतूप 
उक्थशासश्चरन्ति" । 

अन्ननिनाचृत क्ञान तेन मुद्यानिति जन्तवः । 
विभेदजनकेऽश्ञाने नाकामात्यान्तिक गते । 
त्मनो ब्रह्मणो भदमसन्तं कः करिष्यति ॥ 

इत्यादि वचनेराषरकत्वन मद्प्रयोजकत्वेन मोहदादेविक्षपजन 
कत्वेन च तस्य प्रतिपादनात् । “तन्मनोऽक्कःरुतः' हतिश्चुत्या जन्यत्व 

नाधगतस्यान्तःकरणस्थानादिमेह्ोपाचेत्वायोगाष्च । 
यदप्युक्तं प्रपञ्चः सत्य दति । तन्न | काथ्यात्पकप्रपञचस्य मावका- 

यत्वनोपादानापेक्षायाम् , "अजामेकां टोषहितश्ुङ्खरृष्णां बहीः प्रजा 
जनयन्तीं खरूपाः” “देवी हयषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” “मायां 
तु श्रृति षिद्यात्" इत्यादिवाक्षयावगतमायोपाद्ानत्वस्रम्भवेऽश्चुना- 
नेकादध्रपरमाणुकल्पनाया असम्भवात् । मायापाद्ानकस्य च मायिकः 
व्याघ्यादिवन् पिथ्यात्वावह्म्मावात् । किञ्च "यतो चा? इत्यादिवाक्यात् 
'"सखत्य खलु, दं ब्रह्म तज्ञलानि"ति वाकयाच्चोत्पत्तिस्थित्यायाघारस्वनो 
पादानत्वं भगवतोाऽवरहथं वाच्यम् । निमित्तमाचत्वे कुखाखवार्स्थत्यादि- 
प्रयोजकत्वायो गात् , "ल पे्षत वहु स्याभ्"शतीक्चषणाक!रायोगाच्च। 
कुःलारादाचदं घटः स्यामितीस्षितृत्वादशनात्, तस्मात्काण्धानुक्कूटक्ञा- 
नवस्वेन कतुभूतस्याप्युपादानत्वमस्त्येव । तदुक्तं ““प्रतिश्च भ्रतिक्ञार्टा- 
न्तानुपसेधात्'' [उ० मी०अ० १ पा०७सू० २३) इति । हरिः 
प्राणभ्तामाद्यः स्वयं प्रकततिरादवरः"' इतिच । तच्योपादानत्वं न 
मृदादिषत्सम्भवति, धटदेमृदूधर इति मृत् ईति स॒त्स्वभावताव. 
गमवत्प्रपश्चस्य चत्स्वमावतानवगमात् । नापि केवर प्रूस्याधास्त्वे 
न, धरोपादानमुदाधारस्य भूतखदेस्तथाभावादश्चैनात् । अतश्च- 

अक्ञातश्ुक्तितोा यष्द्रजत ताग सः । 
न श्ट्यते सम॒दः कायं तस्स्वभाविलटक्षणम् ॥ 

पव चाध्यस्तस्य वास्तवं स्वरूपप्रयिष्ठानमेवेति यद्रजतमभात् 
सा श्युक्तिरितिवत् “सवं खास्वदं ब्रह्म" “"बहूनां जन्मनामन्ते चान. 
वान्मां प्रपद्यते", “वासुदेवः सम्"इति च सामानाधिकरण्यं सङ्ध. 
च्छते । विषत्तमानत्वेन विवत्तमानाविद्याधिष्ठानस्षेन चाविचात्मनो- 
रुभयोरप्युपाद्ानत्वान्नोमयोपादानत्वप्रातिपादकवाक्य विरोधः । तस्माद् 



सामान्य मक्तिनिणयः । १९ 

क्षननिवतनयोग्यमश्चानमेव मायाश्न्द वाच्यं प्रपश्चोपादानमिति तत्का 
येस्याप्यन्तःकरणादिप्रपञ्चस्य ज्ञाननिषत्यंत्वं सङ्गर्छते । खोके तस्व. 
शानस्य सविटखासान्चाननिवत्तकत्वदशनात्। अनुरागस्य तु साक्षात्त 
ज्िवतकत्वं न कचिद् रष श्रुतं वेति तदाश्रयणायोगः। एवञ्च, ५तरत्व. 
विधां विततां हृदि यस्मिक्निवेश्चिते योगी मायामिति?, "'तषामेवानु- 
कम्पाथंमहमक्षानजं तमः । नाश्चयाम्या्मघावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता” 
इति च सङ्गच्छते । अच्र चवकारो भिन्नक्रम श्व्युकतम् । उक्तषिधो हि 
पुरषधुरन्धरः अरवणकीतेनादिना जायमननिरतिशयपरमानन्दकस्स- 
भगवनभूरतिस्फू संवेवाचुरक्तः सनन किश्चित्कामयते । भकट्षा प्रसन्नस्तु 

भगवान्स्वयमेव कपया तच्चेतस्यखण्डाद्धितीयस्येणाविमूतः स्वश ने- 
नाज्ञानं निवतयतीति नाश्चानतत्कायेनिन्रात्त प्रति भक्तेः रष्वम । तदु- 
देशप्रवृचकृतिव्याप्यत्वामावात् । यथाभमिक्षादेशग्रवत्तङृतिव्याभ्यस्य 
कद्ध्यानयनस्य न वाजिनं भ्रति दोषता तद्धत्। 

यस्च कथमसतः सज्जायतेत्याद्युक्तम् । तन्न । यतः-- 
साधकत्वादिद्शस्य वक्तव्या खर्स्वरूपता । 
तत्सम्बन्धान्तु ददयानां पूववत् सस्स्वरूपता ॥ 
पवं सदिति विज्ञान इश्येष्वेकावेधं भवेत् । 
लछाद्यव च तथात्वे स्यात् सत्ताजातेरकट्पन।त् ॥ 

परेषां हि खत्ता जातिरेका नित्याच, द्रव्यादिषु च तस्प्रतिभाको 
मुख्यः, सामान्यादिषु अमुख्यः । ज्ञानाने चनेकानि द्रव्वादीनाश्च त 
स्सम्बन्धः। सच स्वरूपार्मक दाति केचित्। विषयता स्वतन्तरेस्यन्ये। 
भन्ञनत्रक्मकारणवादिनघ्तु । ् 

स्फुरणं सदुप, तदखत्वे ग्यवदारासम्मवेन िश्वालिद्धिप्रस. 
्ग(त् । तच्चेकम् , तत्तच्छरौरतत्तादविषयपरामशेभ्यातिरेकेण स्वरूपतो 
भदाुपलम्भात् अत पतर नेत्य व्यापरकञ्। काटन्तरे देशान्तरे च 

व्यवदारद्श्चैनात्। नेयव्येच य पवा्थस्तेन संसृज्यते स पव व्यव. 
ह।रगोचरो भवति । सलमेशख न सयोगः, रूपादौ तदयोगात् , समवाये 
स्फुरणस्य चाक्षुषत्व्रलङ्गत् + रुपस्य वा चतनत्वप्रसङ्गात्(१)। स्वरू- 
पस्य प्रस्येकपय्यंव सन्नत्वेन सम्बन्धत्वायोगात् , भतिरिखविषयता 
भथुपगमे सस्या नित्यत्वे सवद्। सव विषयमानप्रल्षङ्गात् , जन्यत्वे अ. 

` "~~~ -------=* =-~ ~~~ ------*- * --- ~~ 

( १) स्फुरणे हपप्रतियोगिकमवायाभ्युपममे स्फुरणस्य रूपवत्तया चाक्षुषत्वप्रघ. 
क्रिः, क्ये स्फुरणप्रतियागिकसमवे(याभ्युपगमे च पस्य चेतनत्वप्रपङ्ग इति भावः| 



२५ वारिच्चादयभाक्तभरक(चा- 

भावादिनिषएठयास्शस्या उपाद्ानान्तरामावेमामातदेस्पःदानस्वेन द 
रयत्वापातात् । जक्टपतक्षल्यनाया अकोयात्। तस्मात्तत्र त्िषयाणाभध्य 
स्तत्ध वाच्यम् ¦ अत पव द्रर्याद्यमावान्वामसा सन्पप्रकायऽन्याक्ताद् 

स्तित्वम्यवहार पकरूपः सङ्गरतः; मननत्र चाश्चयेन श्रुतः ¦ “कथम 

सतः सज्ञायेत''¶ति । असता छयुपादानत्व उरस्या ऽनिषेचनायस्य प्रप 
अस्य सत्वप्रतिमासरो स स्यात्, असत्वनेव प्रतिमाक्लः स्यात् । ५नासद्ा- 
सीक्ना सदासाः" 'मायातुध्क्रत विद्यात् दव्याहेना पाविकव्वेनानिव 

चनीयस्य सद्यिष्ठानत्वे तु तत्छम्बन्धात्सस्वप्राकतेभाख उपपद्यते प्रधि 
वीसलम्बन्धाज्जरे गन्धप्रातमासवघ् । अत एव, "दत्र जिल्गा सषा 

त्यत्र त्र्णःनत्रिगुगाल्पकमायाकाय्यनते क्विध्यामृदोऽपि सन्न खदधि. 
छ्रने अमूषेव भवतीय्युक्तं प्रोधरस्वापिभिः । तस्पारकथमसतः सज्ञाये. 
तात श्रुतिः प्रपञ्चसत्वप्रलिमाश्चनासःकारणत्वनियाकरणपरावरयंवक्त- 
ध्या न तु प्रपञ्चललव्यस्वप्रतिपाद्नपरा वाकयमेद्ापत्तेरिति ! सर्यसङ्र्प 
स्वश्चुत्या चद्वरच्छा या अन्यनाप्रतिघ्रात उच्यते, ख चाङ्गीक्रियत पव) 

यदुक्तमन्तः करणताश्नमित्तससारनिन्रुतभक्त्यान तु तत्वक्षाने 
नेति तत्र तचक्ञानस्य क्षिखासाश्ाननिवतक्रस्वं रजतश्रमादौ रश्म , 
क्ािन्यनुरागस्य चर्साक्षच्कारहे तत्व रन् ; 

वासुदेवे भगवति माक्तियोगः प्रयोजिलः ¦ 
जनयस्याश्चु वैराग्यं क्ञानञ् तदरेनुकम् ॥ 

ष्त्यादन श्रुत च भक्छय(यस्स् तनह दुत्दम् ;। असुरायस्यास्त् 

करणादेनित्र्तिहेतुल तु स स्एपिव्याद्छमव ¦ मच सोपाधिक 
मनिन्रत्तिस्तत्वद नान्न रषात् राच्य॑दु ¦ रोहिप्यं कारत्रय नास्तीच्यवं 
बाधरूपायास्तन्नचत्तस्नत्वज्ञःतसध्यत्वद् शनात् ! न हि जपाङ्ुशुमाप 
गममात्रणाखान्नरृट स्फटेकं तादश बुद्धिरुदेनि । अभमिवेचरीयस्य च 
संसारस्य नचरत्तिबाघरूपषवे न तु पररासिपतध्वसरूपत्युकतपशयानिच्र 
त्तिनिकूपणे । 

तत्वमस्यादेवाक्योत्यसम्यग्वीजन्यपा्रतः। 
अवया सह काय्यण नासीदास्ति भविष्यति ॥ शति । 

स्वतन्नध्वखाज्ञाकरे सकलश्रुतिकसिद्धाद्वेतव्याकोपः। आश्चुतरविना 
शित्वन ख स्वत पव तन्नवृत्तस्तत्रोपाधिनिवृस्यनपेक्षणात् । "मां च 
भ(ऽभ्यामचारेण रत्य क्यपि कानन श्रुतं तथापि बहषु षचनेषु 
तच्छ्रवणात् तदपि दहेतुरिव्युक्तम् 
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यश्चातिसमृध्युपदे बहूवीद्याध्रणेन भक्तिपरत्वम् । तन्न । सरन्न 
धानामावेऽन्यपदाथत्षेन भक्तेङ्ञातुमश्चक्रयस्वात् । न दहि खन्निघाना 
भाव दवदत्त चत्रगुपदपरुपस्थावाते । तदुक्त-"“सवत्र प्रास्दापदेशात् 
( उत्तमा०अ० १९ पा. २सू> १) इत्यन्न (मनोमयः प्राणश्चसीर' इति 
वाकयगतप्राणश्रसरशब्दस्य सक्निदितव्रह्यपरत्धं वक्तुं वाचस्पातिमिध्रेः 
“समासः सवनामाथेः सन्निरृष्ठमपेश्नते"' इति । असलञ्च।तावि रोयेत्वेन 
प्रथमश्रुतयोरतिम्र्युपद् षीः स्वाथपरत्वे सम्भवति चस्मश्रुतविभकत्य 
चुखधन भाक्तेपरत्वकल्पनायोगाच्च । नचेवमिन्द्रवीतशन्देऽपि तत्तु 
खव्राश्रयणमव स्यात्, न(१) बहूवाद्याश्रवणामति वाच्यम् । मव[भाग। 

प्रदानानां खन्निघानात् (र)प्रातःसषनशब्दसामानािकरण्यात् , गाय. 
जच्छन्दसर इति बहूुवाीहेप्रायपाठास्च तष््श्रयणात्। केश मान्यः 
पन्था इति भक्तो न मार्गान्तरनिषेधः, मजनीयनिणयषद् भक्तिस्व 
ह्पनिणेयस्य कम्मेणाञ्ज तत्रोपयोमात् । न च मक्ते्यातिरेकेण भुक्तौ 
मागोन्तरनिषेधः, वाक्ययेदापत्तः । न दि तमेव विदित्वा भक्षित 
मेतीत्युक्ते मुक्तो मागान्तरनिषेधरः कलिध्यति, येनाचुवादस्वेन प. 
कथाकथतः स्यात् ¦ अस्मन्मते ते अतिशरव्युमेतीति मुक्ितप्रति. 
पादनात् तञ पवङारखिद्धा कागान्तरानेदेधः, नान्यः पन्येल्यनेना 
नूघते । न चलुखिशदिति बृथात् षड्विशतिरिव्येव चूयादिति 
वत् [ मी० अनस पा० 8 अधि ४[। पतार्वास्तु विषः | तत्न 
मुख्यत्वाक्षिषेधस्य विधित्वं व्ितरस्य चानुवादत्व स्वौरत्योभमयोरक- 
वाक्यत्वमित्युदसुख्यत्वारवकारसबद्धत्व स्वीक ति । अतो न वा 
कयभेद्ः। नच भमक्रितग्रातपाद्नपनक्षेऽपि त वेदत्वे मकितसेतिन 
मजनीयनिणयञ्यतिरेकेणित्पेकचाकषयता सम्भवर्ताति वाच्यम् । भवि. 
कर्य पुत्रमरद्यवान यदेजामिरोऽपि नारायणेति प्रियमाण इयायमु 
क्तम्? हाते अजामरस्य भजनायननिनयन्यातरकणापि नामसङ्ीतन 

रूपाया: भक्तेः भ्रातेपादनात् । तस्मादस्यां श्रुतो छनिकस्राभ्यत्वेन मु 
क्तिप्रतिपाव्नमेषाभियुक्ताक्त युक्तम् । तथा चतत्तमानाथा तैत्तिरीय 

०~-- + -*~--- =>. ~~ ~~~ ~~ ०७ ~ - ~न ~= > 

( १) तथाच मीमांघ्चतृतीयाध्यायीद्तीयपदीयकादज्ाविकरणे हन्दपीतशब्दे 
अहुग्रीदित्वस्य निर्णीतत्वात् तदधिकरणविरोष इति भवः । 

( २) तदुक्त शाबरभाष्ये तृतीयध्यायद्वितीयापदे सप्तविंशतिपूजे “मन्हामिमूृतिः 
केतुय्ानां वाग्जुषाणा सोमस्य दुप्यतु । बुमद्रणस्य सोमदेव ते मतिविदः प्रातःसबन 
स्य गायत्रच्छन्दसाऽभिष्रत इन्द्रपीतस्य प्रघुमत उपहूतस्येपहूतो भक्षयामीति । 



२२ वीरसिश्राद्थ माक्तिप्रकाश- 

श्रतिः । “तमेष विद्वानमृत इह भवती"ति । 
यस्च भक्त्या मामभिजाना्तीत्यस्य भक्त्या स्वदाद्याये भजनीय. 

निणवाऽपक्ष्यत, इति व्याख्यातम् । तद् , वाक्षयस्वरसेरुद्धम् । तथाहि 
अभि पृ्को जानातिः प्रत्यक्षज्ञान वत्तते, यां काश्चन ब्रह्मणवतौीं 
मिष्क।ममिज(नायादित्यत्र तथा दष्टत्वात् । तद्विषयत्वन च निरति 

शयपरमानन्करूपा मगवन्मु्तमेच्छन्द्/्ता सम्बध्यते, मक्तिश्च तृतीया 

निहश्ात् करणस्वेन । मरक्त्या चातिमूतः परमात्मा स्वत्माददिती. 

यरूपेण भकतैरवगम्यत, इत्याशयनोक्तं ततो मामिति, वश्चते तदनन्त. 
रमिति च साक्ात्कारफरुनिदंशः । सोऽयमथा वाक्यात् यथाश्रु 
तादवगम्यते, न दाद्यादिः, लक्षणायां मानाभावत् ।यदातु म्र 
करणमालोच्यते तदा नेदं वाक्यं श्रवणङ्ौतेनादेरूपं साधन 
भक्तिं तज्ञन्यामनुरागाख्यां फभक्ति चाधिकृत्य परित, किन्तु श्ञनयो- 
गाधिकारिणं प्रति तं योगमाधेङ्कत्य । तथादहि-“म्वे स्वे कमण्यभिरतः 
संसिद्धि कमते नरः" हत्यादिना सत्वश्युद्ययं स्वकमाुष्ठानमुदिदहय-- 

असक्तबुद्धिः सधेन्र जितास्मा विगतस्प्रदः। 
नेष्कम्यासद्धि परमां सन्याकतिनाधिगच्छृति ॥ 

| गी ० अ० १८ इरो० ४८ | 

इत्यनेन शुद्ध सत्वस्य शम! पूवकं संन्यासं क्ञानयोगसाधनमुप. 
दिय _ आ व त 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्रोति निबोधमे) 
[ गी० अ० १८ इलो० ५० | 

इति क्ञानपूवकं सखाघनचतुष्टयसमस्पन्न प्रति निदिध्यासनान्तं ज्ञान 
योगसुपदिदय तत्फं च प्रमाणासम्भावनादिनिन्रात्ति “न्रक्षभूयाय क 
दपत,' शत्यनेनामिधाय- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचत्तिन क्ति । 
समः सवेषु भूतेषु मद्धाक्त कमते परमम् ॥ 

[ गी० अर १८ इरो० ५४ | 
इति ब्रह्मक्चनेकनिष्ठस्य भरसखन्नातमनस्तदेकान्राचिचस्य रागादिषि 

कषेपाभाषात् समस्य सतः पुकः प्राप्यत्वेन सर्वषु भूतेषु परमात्मभाव- 
नां क्षवे परमात्मन्यभ्यस्तं स पव सत्य इ्स्पेवरूपां वुद्धि भक्तिशब्देन 
नि्दिदय पटितमेतत् “भक्ता मामभिजानाति"? इति । अतश्चा्र पूर्वो. 
कबुद्धिवेेषस्येव माक्तेशम्दाक्तस्य फलमुख्यते, न तु भवणकीतंना. 
देः, तदाधेकारेणानुक्तर्वात् । न हि दलिमभ्वादिदरभ्यकं यागमाधिष्टत्य 



घ्रामान्पमक्तिनिणंयः। २३ 

पित “"यिष्रय। यजेत प्ुकामः+” दति वाकयं प्रक़ृतयागमपदहाय चित्र. 
त्वद्ीत्वधिशिष्टपश्युकारकस्य फटसम्बन्धाये्टे, पव च क्ानादेशन 
साधनमनुतिष्ठन् तदृबखेन क्षानं मते, इति स्वातन्डयोपदेशाऽप्युपप. 
यते । अरवणकीतनादिरलिकस्य तुन क्ञानादशेन तवनुष्ठितिरिति न 
तच्छामे स्वातन्छयम् › सगवानेव तु कपया ज्ञानमरस्मिञ्जनयतीत्युक्तम- 
स्तादिति । 

यदपि छन्दोगश्चुति पयालोखनया ज्ञानस्य मक्व्यङ्त्वमुदा जहार । स. 
दपि न। “यत्र नान्यत्पद्यति नान्यच्चरणोति'" ध्त्यनवच्िदुन्नव्रह्माधिः 
कारे परितायास्तस्यास्तद्धिषयज्ञानस्य सकटप्रप्चनिन्रत्तिहेताभदसा. 
पेक्चभक्त्यङ्गव्वेन प्रतिपादने ऽस।मथ्यात्। अत पएव श्रुतिः । “यच्र स्वस्य 
सवेमारमवाऽभुत्तसकन क पथ्येत्"' इति । “स स्वराड् भवति" इति च। 
स्वप्रकाश्ाचतन्यरुपस्येव सतस्तद्धवनं कण्ठगतचामीकरन्यायेनानवा 
प्षस्वादिश्चरमनिचृत्तिः । सा च तस्वज्ञानसाध्या नत्वजुरागसाप्येध्युक्तम् । 
तथाच श्च॒तिः। "तरति क्ाकमाध्मवित्" इति । “आल्मरतिरात्मक्रीड 
आत्ममिथुनः” इति तु वस्तुस्वामाग्येन ्ञानिनामपि जीवन्मुक्तानां जा 
यमानस्य भगवल्यनुरागस्यानुवादः । यथाक्तम्- 

अ।व्मारमाश्च मुनयो निग्रर्था (१)अप्युरुक्रम । 
कु वन्त्यहेतुकीं मक्तिमित्थम्भूतगुणो दरिः ॥ इति । 

"ब्रह्म संस्थो इम्रतत्वमेति'” इत्यपि वाक््यमनवच्छिन्नात्मप्रकरणपा 
टात् परमदसानां धवणादिदढधारा मोक्षप्रा्तिमाह [ व्याहुरि ] व्यरख्मति- 
विस्तरेण । तरिषखद्धं मुक्तिहेतुतत्वज्ञने मागहयम् , अध्यात्मविचारेो 
भक्तिवति । 

सयं भक्तिः सत्सङ्गसाध्या । यथाोक्तम्- 
नष्ठप्रायेष्वभद्रघु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवल्युत्तमदलोके भक्तिमेवति नेष्ठिकी ॥ 
तुख्याम लवेनापि न स्वग नापुनभवम् । 
भगकवत्सङ्िसङ्गस्य मव्यानां किमुताशिषः ॥ 
दुलभ माषो देहो देहिनां क्षणमद्ुरः 
त्रापि दुम मन्ये वेकरुण्टगप्रियदशनम्॥ 
संसारेऽस्मिन् श्चणार्घोऽपि सत्सक्घः शेवधिणाम्। 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमरे एव च ॥ 

क ४ ~ -- ------"--~-~ ~~ ^^ ~ ~ ~ ~ ० -- ~" ~~~ - ~ ~ ~ = ~ -~-------*~~ ~~. 

(१) खाशकाथप्रनन्धधारणरादेता निरपश्चा इति यावत् । 



२४ नृारामन्राद्यमाक्तप्रकाश- 

न स्वाघ्यायस्लपस्त्यागा नेषटापृने न दक्षिणा । 
व्रतानि यक्ञच्छन्दाननि तीथानि नियमा यमाः} 
य धावसन्ध सत्सङ्कः ख्वसक्कापदो हि माम् । 

महत्सेवां द्रारमाह्ुर्चिमुकतस्तपाद्वार योषितां सङ्किसङ्धम् । 
४ह्न्तस्त समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवोये॥ 

तितिक्षवः कारुणिकाः सुह्दः सवदेहिनाम् । 
प्रजातक्जषः शाम्साः साधवः साध्युभूषणाः | 
मथ्यनस्यन भवेन भक्ति कवस्तिये रदम्) 
मत्क्रन त्यककञ्माणस्स्यकस्वजनवान्धवाः। 
प्रदाश्रयाः था सणठाः श्वण्वान्त कथयाम्तिच ॥ 
त पत साघकः साध्वि ! सवसङ्धाववजिताः। 
सङ्कस्नष्वथ न प्राथ्यः सङ्गदोषहरा हि त ॥ हति । 

सय अक्तिवक्ष्यमाणश्रवणकीतनाद्यनेक्प्रकारा । तत्त श्रवणा दीनां 

फचित्ममुश्चयः श्रयते, कछचिञ् नरपेक्ष्यम् , 
तत्र समुच्चयक्तावत्-- 

नस्पाद्भागते | सनात्मां सगवान् हरिरीश्वरः. 
भ्रानन्यः कीसिितव्यस्च स्मतव्यश्चस्छृता भयम् ॥ इति 
सण्वारत गायन्त गणन्त्य्भीक्ष्मशः 
स्मरन्ति नन्दास्ति तव्ादत जनः 
त एव पश्यन्त्याचरण तावक 
भवप्रवारापरम पदाम्बुजम् ॥ इति । 

अत्र सेकचाक्यगतत्वाद्शदिक्त्छमुचवयावगपः । न चेकोदेशषेना 
नकविधान कथमेकवाकयतेति वाच्यम । यथा हयकयलजिनोपादानात्ष. 
ङ्यागाक्षिधानेऽपि न वाक्यमभद्;, तथेहापि । त पवेव्येकेन तच्छब्द्न 
पुविराषणतषनाऽनकषामुपादानात्। 
तथा, 

श्ण्वतां गदतां शद्वर्चतां व्वासिवन्दताम् । 
चरणां खषद्लामन्तदहृदि भास्ययन्ात्पनाम् ॥ इति । 
तस्मादकेन मनसा सगताच् सात्वतां पतिः । 
भोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ इति च । 

सथा | 

तस्मात्सदात्मना राजन् हरिः सवत्र स्वद् । 

ध्रातभ्यः कीतितथ्यश्च स्मकैव्यो भगवान् नृणान् ॥ इति । 
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अथ जैरपेशेये स्र धवणे तावत् । 
पिबन्ति बे भगवतं आस्मनः खता 
कथास्रत श्रवणपुटेषु सम्भुतम् | 
पुमान्लि त विषयचिदुषिताशयं 
ब्रजन्ति तश्चरणसरोरुदान्तिकम् ॥ हति, 
पानेन ते देवकथासुधायाः 
प्रबूद्धमक्तचया सिक्दाश्चकवा ये| 
वैराग्यसारं प्रतिखभ्य बोधं 
यथाञ्जसान्वीयुरकुष्टधिष्ण्यम् ॥ दति ख । 

कीतंने्पि । 

तदेष रम्यं सिरं नवं नवं तदेव शाश्वम्मनसो महोस्सवम् । 
तदेव चोकाणवशोषणे चरूणां यदुत्तमन्छोकयशो ऽनु गीयते ॥ इति । 

आपन्नः ससटात्त योरां यन्नाम विवशो गृणन् । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्धिमेति स्वय भयम् ॥ शति च। 

स्मरणेऽपि । 

अविस्म्रतिः कष्णपद्ारविन्दयोः श्चिणोत्य भद्राणि च रां तनोति । 
खत्वस्य शुद्धि परमास्मभाक्त ज्ञान च विज्ञानविरागयुकम् ॥ इति! 

विषयान्ष्यायतच्ित्त विषयेघु विदीयते (१) । 
मामचस्मरतश्ित्त मय्येव प्रविलीयते ॥ इति च| 

पूजनेडपि । 

यत्पादयोरराटधीः सखि प्रदान 
दूवोङ्कुरेरपि विधाय सतीं सपयाम् । 
अप्युत्तमां गतिमसरो भजते ्रिखोकीं 
दाश्वानविङ्कवमनाः कथमातिमिच्छेव् ॥ इति । 
नून विमुष्टमतयस्तव माययाते 
ये त्वां भवाव्ययावेमोक्चषणमन्यदेताः । 
अचन्ति कद्पकसरखं (२)रूपणोपमोग्य- 
मिच्छान्ति यत्स्पर्शजं (३)नरकेऽ्पि नृणाम् ॥ इति च। 

पव समुच्चितत्वेन श्चतानां नैरपेक्ष्यश्रवणं यक्षाकीनाभिव सलस्व- 
~ -~-^~~ ० ० ~ क-कै ~~ -- [1 

( १ ) विषज्जत इति श्रीभागवते पारः । 

( २) कुण्पोपभोग्याभेति शरी मागवते पाठ१। 
(> „ कः | ४ व 

( ३) निरयेऽपीति प्रीभागवते पाठः । | ल ~ | 

त्री० म० ७ | ४ 



दै दारमिच्चाद्यभक्िप्रकाशे- 

खो अवणकी्तनादीनामनुरागरूपफल्मकिष्ठारा भगवन्पूर्विस्पूतों 
सम्भवत्लमुख्चयं सुचयति । दष्टाथेत्वस्योमयश्राविक्ेषात् । यथाह, 
सेकप्रषणतागम्या तचत्तश्ुद्धिर्यावाद्भः कम्मसिमेवति तावस्त्यवायुष्ठीः 
यन्ते । पवमुक्तविधा मगवन्मु्तिस्फ्तिंयवाद्धभंवति सावन्त्यनु्चेया. 
नीति। न ख नरपक्ष्यवाकयानामाञ्चेयाषिवाकयवदुः्पत्तिपस्ता कि न 
स्यादिति वारुवम् । प्रस्यक फरसम्बन्धश्रवगात्। माव्यवयथुत्याजुवा- 
द्र्वम्। 

श्रुतः सखक्ीसितो ध्यातः पृजितश्चादतोऽपि वा । 
चरणां धूनोति भगवान् हस्स्थो जन्मायुताद्युभम् ॥ शति । 
यानीह विद्वधिलयोद्धकवुत्तदेतुः 
कममी ण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार । 
यस्त्वङ्ग | गायति श्णोत्यन्ुमोदते घा 
भक्तिभवद्धगवति दछ्यपवगमागे ॥ 
इति च वाशाब्दविराधात् । 
मद् देवमहादेकमहादेवेति यो ध्वनिः। 
ख पव मुक्तिकन्यायाः पाणिश्रहणाडण्डिमः ॥ दति । 
कलेद्षनिषे राजन्नस्ति यका महाच् गुणः । 
यत्र सङ्कोत्तेनेनेव मुक्तबन्धः परं वज्ञत् ॥ 

इति चवकारिरोधाच्च । अत पवाश्र यन्निचपेरकाम इति धनन 
कम्मास्तरत्वपनन्तरवाक्ये हाक्यम्। पवकारश्नरवणे हिन कम्मान्तर- 
स्वबुद्धि भवतीव्युक्तं “वुनराधेयमेव तस्य प्रायश्चित्त ()रिस्वत्र । ततश्च 
वाराब्डेवकारयुक्तवाक्येभ्यः स्पष्टं निरपेक्षाणां मुक्तिद तुत्वावगमन्न समु. 
स्चितानामेव साधनत्वम् । पञ्च येष्वापे प्ांक्तेषु “पिबन्ति ये भगवत 
आश्मनः सतां कथासुतम्” इत्यादिषु नेवकारादिश्चुतः, तेष्वपि यथा 
श्रुता जश्ाननिरपेक्षसाधनतापरतेवाङ्गाकारय्या १न तु तेजः श्रुतो वाय्वा 
काशयोरिव साधनान्तराणामुपसतंहारः, यदि समुच्चितखाधनतेव 
निणींता स्यत्तह्यसहियेतापि, न स्वेवमास्ति, नापि कम्मभेदकर्पना- 
युक्ता, तथासति मूखभूतानेककद्पनागोरवात् । नाप्यनुवादत्वेनानथै- 
कय क्षम्मबति । “श्रावयेच्चतुरो वणोन् इति चिध्युपा्तानामान्थ. 
कयायोगात् । तथादहि। अन्न वाक्ये चत्वारो वर्णाः पुराणवाक्यानि 
रण्ुयुररित्येव वाक्याथ इर्युक्त माभियुक्तेः। पवञ्ाध्ययनकम्परत्वेन श्रुतस्य 

~~ ~^ ० ~ 

( १ ) एतच्च पृवेमीमांसीयपष्ठाप्यायचतुर्यपाद्षद्विंशतिसूत्रभ्याख्यानमाष्ये द्र- 
म्यम् । 
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स्वाध्यायस्येव श्नवणकम्मस्वेन श्रुतानां पौरयाणवाकयानां नानर्भकयं यु. 
तम् । निष्प्रयोजनस्य कम्मेत्वायोगात् । “वुराणन्यायमीमांसा," इति 
विद्यास्थानत्वव्रतिपादनायोग!च्च । “पुराणे पञ्चमो वेद इत्याद्धेवा- 
क्यविराधाच्च । तस्मादेवतावित्रहन्यायेन पुराणप्रतिपादिततत्तत्लंवा- 
दाधिवणात् त त षुर्ष प्रव्युक्ततत्तद्वाकयानांक्चाननिरपेक्च साधनत्वप- 
तिपाद्नेनाथवत्वाकरानथकयम् । पकं बोधयितुं पयुक्तादपि वाक्याद्न्यस्य 
सखाधनताबोधो युक्त एव देवकत्तोधाथमुक्तात् श्िवसुपथत्वग्रतिपादक- 
वखनादधङ्खद ज्ञानम् । अत एव ह् एकशाखापातितानामवि “आत्मा खारे 
द्ष्टभ्यः श्रोतञ्यः”“तस्म।द् ब्राह्मणो पाण्डित्य निर्वि्यः' “श्रान्तो दान्त 
इत्यादीनां सवाद मभद्च्टरवणविधित्वसुक्त सुत्तरतन्त्रे । प्रतिकस्पश्च सं. 
वादाश्चवणान्न वेदापौरुषयत्वविराधः। तत्सिद्धं वक्ष्यमाणानकथ्रकारा 
भक्तिः खमुच्चितेकेका वा ज्ञानद्वारा मुक्तिदेतुरिति । तथा च~ 
गोपालपृवेतापनैये । 

"यो यो ध्यायति रलति मजि सोऽष्तो मवति इव्युपक्रम्य? 
“कि तदूपम् हति ध्येयप्रस् पूवेक “गोपवेषमश्नाम तरुणं कस्पदुमाध्र 
तम् । तदिद च्छक भवन्ति, . 

खत्पुण्डरीकनयन मेघाम चेद्युताम्बरम् । 
द्विमुजं श्ानमुद।ठव वनमालिनमीश्वरम् ॥ 
गोपगमोापागवावीत सुरदुमतदाश्रयम् । 
दिभ्यालङ्कुःरणापेतं रल्ञपङ्जमध्यगम् ॥ 
काडिन्दीजरखकस्खोरखसङ्कमारुतसवितम्। 
चिन्तयञ्चेतसा कृष्ण मुक्तो भवति सखतः ॥ | 

इत्यनेन निरपेक्चभ्यानस्य फरसम्बन्ध इडक्तः, ततस्तस्य (पुनार- 
सनम्” इ््यादिना “जपन्” इत्यन्तन रसतिश्चब्दाथेत्वेन जपं व्याख्याय 
तन्मान्नस्य ब्रह्य सम्पद्यत हति फलसम्बन्धो निर्दिष्टः । तदनन्तरं “भक्ति ` 
रस्य भजनम्। तदिदामुज्ो पाविनेरश्येनेवामुान्मन्मनःकरपनम्'” इर्यनेन 
भ्यानजपाभ्यां कटे जनयितभ्ये आन्तसािकः भरण।लिकाविश्चषः पूर्वो 
दाहतमजतिश्चब्दाथरषेन कथितः। तत्रदामुञ्रोपाधिनेरादयेनेवेति विर 
कतिखाङता । वतीया सहयोगे । अघ्रुष्मक्निति गोपवेषमित्याङिनाक्तस्य म. 

गषरस्वरूपस्य निदेशः । मनः कट्पनमिति च तद्विषयानुरागस्प्ट्यांः । 
पकारसहितया चोक्ततृतीयया ब्रयस्येककालतायाः । पवञ् “माक्तेः 
परेशायुभवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिक पक काल इत्यस्य मूखमेदा श्रुतिः, 
पतदेव तेष्क्यम्” इत्यनन्तरवाक्ये चेतच्छम्देन मनः कस्पनशग्होकभ- 



८ वीरामश्नादथमक्तिप्रकाक- 

गवभ्मूर्तिस्फतिनिरदै शचः । नेष्कम्यम्=तस्व साक्षात्कारः । स्फुरन्तीनां मग 
घन्प्रूतिरे वकच्छरूपेण स्फुरतीत्याश्येन सामानाधिकरण्यम् । पतख्च 
भगवक्षजुकम्पयेवेत्ये वकारार्थः । चकारः साधननेककाखतां वदनि 
मुकं सुचयति । तदनया विस्तसेकत्या धयो यो ध्यायति" इति संक्षि. 
पोक्तिरेव व्याख्याता । तन्नादेदयस्वविधेयत्वसमपंकयायच्छष्दतच्छ- 
म्दयोभ्येस्यासः। “अग्रतो भवति"? हव्यत्न चच्छतेरध्याहारः । ध्यायति 
रसतीत्यत्र च पञ्चमलकारत्वम् । तदयमर्थः, य उक्तप्रणादयासूतत्वकामः 
ल ध्षयेत् जपेद्वेति। पवसक्तिध्यपेक्षितसचवद्यु द्ध स।घनत्वेनेदवरापण- 
बुध्या कम्माचुष्ठान वकतुमुक्तमग्रे “कृष्ण तं वेप्रा बहुधा यजन्ति" इति । 
पतावता प्रन्थेन भ्यानजपयाककद्पमुक्त्वा समुदितानां भवणकत्तना 
दौमामपि सुक्तिदेतुत्वमुक्तम्। “गोविन्द् सन्तं बहुधाऽऽराघयान्ति" इति । 
अश्र च बहुधाऽऽराघयन्तीत्यस्य ्रवणकीतेनश्मरणपाद सेवनाचनवन्द्नं. 
कास्यसस्यार्मनिवेदनादिभिः सचन्त इति व्याख्यानसुक्तं तापनीष्या, 
श्याने । सस्य च विषे; फलाकाद्रयां पूर्वोक्तस्य क्लप्रणाछिकक्य फल- 
स्यानुषङ्गेन सम्बन्धः, खन्निघानाल् । सत्वश्चुष्यथकम्मणाञ्ज। नचा 
प्रन्ोमवाकयवदे तस्याज्ञप्रातिपादकत्व म (१) कीतेनस्मरणङूपत्वेन पूरषेवि- 
हितध्यानजयपयोरप्यन्रोपादानेनाज्ञाङ्धीमावप्रतिपाद्नायोगात् । न चात्र 
विभ्य्नवणम्, पूवेवत्पञ्चमलकाराश्रयणात्। अत पएवान्ते, उपसंहत ""त- 
स्मरात् कृष्ण पव परो देषस्त ध्यायेत् , तं रसेत्, तं यजेत् , तं भज्ञेत्' 
श्वीसि । जन्र हि तं भजेदित्यस्य तमाराधयेदिस्यथे इ्युकमे- 
व्याख्याने । तदनया श्रुल्या ल्तिद्धमेतदइभाक्तेखक्तप्रणालिकया मुक्तिदेतु 
रिति । पक मक्त्यध्यात्मविचास्योः पौराणश्चौतत्वन विषयाशचष्टखात् 
विकदप इत्यपास्तम् । भगवद्भजनस्याप्युक्तशरुतिसिद्धत्वात् । ज्ेषा 
मकतिरत्वन्त भरस्विता स्येव मक्षितदेतुः । यथाक्तम्- 

भरोकतेन माक्तिबोगेन भजतो माऽसङृन्पुनेः , 
कामा इश्य्या नदयन्त क्ष्ये मयि हदि स्थिते ॥ 
भिद्यते इदयग्रभ्यिदिछचन्ते सवैखंशयाः। 
क्षीबन्ते चास्य कम्मांणि मयि इटेऽखिलात्मनि ॥ इति । 

किच्च भगवत्लमीपे गमममनान्रात्तिश्च श्रयते । “वजन्ति तवं 
अरणललरोरहास्तिकम् इति । “मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न वि. 
द्यते” इति च । 

( १ ) स्प चेदं मोमा जतुभोभ्यायचतुवेपादीयसपत्तमसूपर 
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नु तत्समापगमन का मागः । न तात् धुमादेमागः। तस्वकम 

कर मागाय यद्रमन तत्लम्बान्यत्वन श्रुत्तस्वात् । नापि आचसदेमागः 

तश्यापसक्ावक्यत्वात । यं प्रताकापास्कास्तषामनेन मगण केष्ण 
लखाकपस्यन्त गमनसुक्तम् । अदङ्हापास्कना चु तदप्रऽपि हरण्यगम 
खाकपय्न्त गमनम् , वकुण्डादिषु च भगधत्समीप प्रति गमने नयं 
मागः श्रुतः) 

उश्यते । 
च्यत इह पुराणषु भयवद्धकाना वमानगमनम् , तद्यथा धरषस्य 

भगवता भेषितेन~- 
पतद्धिमानप्रवरमुसमग्छोकमोलिना । 
उपस्थापितमायुष्मन्नाधे रोदुं व्वमहीक्ति ॥ 

धस्यव तदद्वनिघेदितेन च विमानेन । 
त्रिलोकीं देवयानेन सरोतिवज्य मुनीनपि ॥ 
परस्ताद्यद् धषगातेर्वष्णोः पदमथाभ्यगात् । 

इति गमनं श्रुतम् । 
अर्चिरादिमागे हि सम्पिण्डतकारणभ्रामत्वेन भक्तानां मोगानुरोषेन 

भगवान् विमासमागं रचितवानिति गम्यते । तन्न गतानां च भगवद्नु 
प्रदा तस्वज्ञानोत्पाच्तमुंप्किश्च भवतीति सिद्धं भक्तद्ठंधा मुक्तिषेतुत्वम् । 

तद्य खक्घपः । 
नानासत्कम्मब्रन्दाद्तभवरचितादीदवरप्रीतिदतोः 
कुषन्कस्मााण तज्जाञ्ञ्द्रयुतकरणा भाक्तमस्याचुतिष्न् । 

खखारे रागहानं कलमजनजनि मूतिबोध च ङब्ध्वा 
तस्तोषे त्वबाधाद् ब्रजति परमिहान्यत्र वेस्यन्न लिद्धम् ॥ 

व्रजस्थखोकनायको वकादि दुष्टनाश्चकः । 
स्थकीयभक्तिचिन्तया हरिः खदा भतुष्यतु ॥ २॥ 

शति भौखकलसामन्तचक्रचू ङामाणिमरीचमञ्जरीनीराजितचरणक 
मटन्नीमन्मह(राजाधराजप्रतापर्द्रतनूजक्नीमदाराजमघुकरस।(- 
दू युचतुरुदधिषलटयवस्ुन्धराहृदयपुण्डरकविकास दिनकर 
भीमन्महाराजभीवरिकहदवाद्याजितथीदं खपण्डितात्मजः 
आपरद्युराममिभवूजुसकलकेद्यापारावारपारसणधुरसण- 
जगदारिश्मदहदागजपा्सन््रविद्धस्जनजीावायुभीमम्पि- 

व्रमिभङृते वौीरमित्रोदयाभेघनिबस्चे भक्तिः 
प्रकाशचे खामान्यभक्तिनिणेयः। 



छ कच क, 

३० वीरमिश्रोदंयमक्तिप्रकाश- 

उक्ता विधा माक्तेः, अनुरागास्िका फरभाङ्चिः, साधनभक्तिश- 
ति । तन्न फरखभ्तिः स्ाघनाचुष्ठानदेव सिद्धेति न विधेया, फटे विष्य- 
भावात । खाघधनभक्तिस्तु नवधा विहिता । 

भ्रषण कीतेन विष्णोः स्मरण पादसेवनम् । 
अचन वन्दनं दास्य सख्यमात्मानिषेदनम् ॥ 
इति पुंखापिता विष्णाभक्तिश्वेन्नवलक्षणा । 
क्रियत मगवबत्यद्धा तन्मन्येऽघीतमुत्तमम् ॥ 

इतिवचनात् । , , [रिषि 
भषणं कोतन चास्य स्मरण मरतां गतेः 
सेेञ्याऽवनतिदास्य खस्यमात्मनिवेदनम् । 
शति पुसापिता विष्णोभक्तिश्चेश्नषलक्चषणा ॥ 

इति वचनाश्च । तत्न थणं नाम मगवहुणकममनाम्नां यथा श्रोत्रेण 
प्रहण भवति तार शोऽवस्थानादिष्यापारः। नतु अ्रोज्रजन्यन्ञानमा्न 
म् । अवणस्य विघयत्वात् , ज्ञानस्य चाविधेयत्वात् । अस्मिश्च श्रवणे 
प्रडत्तिनानाविधकम्मकल्लाष्यत्याश्चयनाकम्- 

धम्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सनकथासु यः। 
नोत्पादयेद्यदिरात रम पव हि केवलम् ॥ इति । 

तार श्चकम्मामवे घवणविमुखानां च नाीचनिन्दाक्ता । 
इव विद् व राहोम्ट् खरः सस्तुतः पुरुषः पश्चुः। 

न यत्कणपथोपेतो जतु नाम गदाग्रजः ॥ इति । 
सष्वतःन्लदश्यः । 

तथा वाता [तारत 
तान् शोष्यश्चोच्यानषिदोऽनुशोचे 
हरः कथाया षिसुख।नघेन । 
क्षिणोति देवो निमिषस्तु तेषा 
मायुङ्धेथावाद गतिस्स्रतीनाम् ॥ इति । 

भनिमिषः=काछः । थेव वादगतिस्यरतयः=वाग्देदमनोव्यापारा येषाम् । 
अथ तस्य पापक्षवखाघनस्वे-- 

ध्चण्वतां स्वकथां ष्णः पुण्यश्च व णकीत्तनः। 

हृद्यन्तस्थो हछयभद्राणे विधुनोति सह्धस्लताम् ॥ शति 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यदलाकेड्यकम्मेणः । 
द्युद्धिकामो न द्णुयाद् यशः कलिमरपहम् ॥ धते 

तथान 

प्रविष्टः कणेरन्ध्रण स्वानां भावसरोरूदम् । 



अशणास्मकभक्तिनिणयः । ३१ 

धुनाति शमर् कृष्णः सलिरस्य यथा शहारद् ॥ इति । 
द्युद्धिचरणान तु तथ्य | दुराक्ाषानां 
विद्याश्चुताभ्ययनदानतपःक्रियाभिः॥ 
सत्वात्मनाम्रषभ। ते यशसि प्रब्रड 
सच्छ्रद्धया अवणसथतया यथास्यात् ॥ ध्तिच; 

अचुरयागात्मकफलमक्िसलाधनस्व- 
यस्तुत्तमश्लेकगुणानुशादः 
सङ्गायतऽभीक््णममङ्गखरमः । 
तमेव निस्य श्चणुयाद मीकष्ण 
क्ष्ण ऽमलखां भाक्तममाप्समानः ॥ इति । 
इत्थं परस्य निजकत्मेरिरक्षयास 
लीलखातनोस्तदनुरूपावेडम्बनानि । 
कर्माणि कम्मंकषणानि यदुसमस्य 
श्रयादमुभ्व पदयोरनुञ्ात्तमिर्छन् ॥ इते च। 

अध्वातमषिचारनेरपक्षेण मगवम्मुतिस्पफूातदतुरव च । 

छाने प्रयासमुदपास्य नमस्त पव 
जीवन्ति सन्मुखरितां भषद्षीयवावाम । 
स्थान स्थिताः श्चतिगतां तचुवाञ्नाभ 
चं प्रायश्चेाऽजित! जितो$प्यसितेखखिरोक्याम् ॥ इति । 

तनुवाडमनोभिजमन्तो, वार्त सकुर्वन्तो ये तेः, अन्येरजितोऽपि जितोऽ 

लि, तेषां हधाविभूतत्वाच् । 
वेराग्यहेतुत्वे मोक्षास्पृहायाच- 

नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसाद् 
किन्टवन्यदपितमय भुव उश्नयस्ते॥ 
येङ त्वदङ्ाघे शरणा भवतः कथायाः 

कीर्चन्यतीथयश्सः कुशा रसश्च: ॥ ईति । 

तत्वश्चानद्वासय मुक्ति्ेतुव्व- 
ज्ञान यदा भरतिनिघ्ु्तगुणाभचक्र 

माल्मश्रसाद उत यत्र (१)गुगेष्वसतङ्ः ॥ 

केवस्यसंमतपथस्तवथ भक्तियोग, 
को निर्बृतो हरिकथासु रति न कुय्यांत् ॥ इति । 

(१) उभयत्र इति पाठान्तरम् , हृदामुत्रचेति तदथं इति भ्रीधरस्वातिनः । 



१४ वीरमिश्रादयनकतिप्रकाशे- 

अगवानेब सश्वरू्पेणाविभवतीत्यत्र-- 
थे त॒ सदीवचरणाम्बुजकाशगन्ध 
जिघ्म्ति कणवेवरेः श्रुतिवातनीदम् । 
भक्तया गृहीतचरणः परयाच तेषां 
मावेषि नाथ हद माम्बु खहारस्वपुषाम् ॥ दति । 

गीकमानश्युणनामश्रवण-- 
्ण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
ज्म्मानि कम्माणि च यानि लोक । 

गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्विरज्जो विखरेदसङ्धः ॥ इति । 

छोकेऽनु चरेतस्य गानायागाच्छ्रुष्वन्नर्येव वक्तभ्ये गानयुक्तमगव 
वदिषयप्राकृतसङ्गदाय लेके गीतानीत्युक्तम् । पोराणवेदिकसङ्दाथश 
चाष्दुः। मख 'सुरयगातवादेन्राणे न कुस्वान्लाखस्यिन 1क्रयमाणान 
द्रष्टु धोतुं गच्छेत्'' इति काल्वायननिषेधविरोधः। तस्य ^न दिस्यात्) 
इति हिखानिषेधवद् रागतः प्राप्तविषयत्वात् । विधितः प्राप्तस्य निषषे 
विकद्पापत्तः । न च देवताविषयक गनादि संगतः प्रात्तमिति वक्तुं 

शक्यम् । तथा सति तद्विषयाहिसखादेरपि सथात्वापन्तेः, कञ्च रतिदतु- 
त्वेन गाने तच्छ्रवणे च परतिप्रलवोऽपि काल्यायनेनेवोकः। “काम तु- 
गत गायति वेक गति वा रमत इति श्चुतः" इति । परमेद्वरगुणगाने 
खन रतिजोयत इति सकलातुभकल्िद्म् । पतेन भगवद्धानाङ्गमुत्यवा 
दिभ्रयोरव्यानिष्दत्व क्यम् । तथाहि  चत्यवादित्रयो्निषधो न ताव. 
द्ानल्लम्बधिनोः, तयोगोननिषेधनेव सिद्धेः । न हि यदर्थं यत् सन्नि. 
वेधे तत् प्राप्नोति , येन स्वातन्व्येण निषिष्यत। तस्मात् स्वातः 
नबेण प्राप्षयोनुरयवादिन्नयोरेष निषेधः । पवश्च गानाङ्कयोरनयोसतनि 
वेधे निषेधवत् तत्प्रतिप्रलवे प्रतिश्रखव इति । वस्तुतस्तु भगवर्छं- 
बर्धिनामेषां रागतः प्राप्त्यमाकेन न निषेधविषयत्वम् । महाबते “दिश्चु 
दुभ्बु मया नवान्तः पटन्य उपगाय्ति, इति विदितयरेव दुन्दुभिनादतदु- 
पगानवाः, अत पव ` त्राम्बगात न दुणुधात्' श्त्यन्न मगवद्धति तु दण 
यादेवेत्युक्त भीषरस्वामेभिः । श्यते च मगवत्छम्बन्धिनां चुव्यगीतकाहि 
त्राणां विधिङ्गपुराणेऽम्बरीषमाकण्डेयसवादे । 

पुरा तरेतायुगे कथित्कांशिको नाम वे िज्ः। 
अगायत दरं तत्र रखयतालसमोधेवम् ॥ 

इत्यादिना द्विजाधिकरेणास्याथिकामनुक्रम्याम्बर्सषं क्षत्रियं प्रयु. 



भ्रवणास्क्रमक्तिनिणयः । = ३३ 

पसष्टतं माकंण्डेयेन । 
तस्माच्वया महाराज विष्णुक्षेञे पवेशेषतः। 
अ चाद्यं गाननृस्यादि वायोत्सवसमेधतम् ॥ 
क तेभ्य विष्णुभक्तिं पुरूषेरनिशं चप । 
श्रोतव्य त्वया निस्य स्तातन्योऽसौ दरिस्त्वया ॥ इति । 
विष्णुक्षेत्रे ततो विद्धान् कारयेद्धक्तिसंयुतः । 
गानसलयादिक चेव विष्प्वाख्यानकथां तथा ॥ 
जातिस्मरतिञ् मेधाञ् परमोन्नतिमेव च । 
प्राप्नोति विष्णुल्ारोकषयं सत्यमेतश्नराचिप 1 ॥ इति । 

तत्रेवाधिमाष्याय- 
ब्राह्मणो वासुदेवाख्या गायमानोऽनिक्ञ चप । 
हरेः सारखोकयमाप्नोति ज्ञाने रुद्रायिको भवेत् ॥ 
अन्यथा नरक गच्छेद् गायमानोऽन्यदेव षि ॥ इति । 

ततश्चतदाक्यवल्ादपि काल्यायननिषेधो रागतः प्राप्तास्यगानवि 
षयः । तथा- 

ध्ीमागतेऽपि- 
उपगायन्युणन्ृस्यन् कमाण्यभिनयन्मम । 

_ मस्कथाः ध्रावयञ् कण्वन्मुहतं क्षणिको भवेत् ॥ 
शते विधेः श्रुतः, 
वारहिऽपि- 

गायन्मम यद्यो नित्यं भक्त्या परमया युतः। 
मप्प्रलादात् स शुद्धात्मा मम खोकाय गच्छति ॥ 

[ अ० १३९. ९टे० २८-२९ ] 
गीयमानस्य गीतस्य यावदक्चषरपद्भयः। 
तावद्षंस्ख्राणि इन्द्लाके मररीयते ॥ 

[ अ० १३९ श्लो० २४] 
तत्रैवोपाख्यानान्ते -[ अ० १३९ इख० १०४- ११२ ] 

पततत कथितं देवि गायनस्य फट मदत् । 
यस्य गीतस्य शाब्देन तरेः्ससारसागरम् ॥ 
वादित्रस्य प्रवक्ष्यामि तश्करृणुष्व वसुन्धरे । 
प्रात्तवान् माषो येन देवेभ्यः लमतां(१) स्वयम् ॥ 

( १) सबलामिति वराहपुराभे षाठः । 

व° म ५ 



(द 

३४ वीरमिश्रो द्य मा क्तप्रकाश्- 

दछयम्पातालप्रयोगेन सन्निपातेन वा पुनः । 
नघवषष्दस्राण नववषशतानि च ॥ 
कुबेरभथनं गत्वा मोदते वे यच्छया ¦ 
कुषेरभवनाद्ष्ठः स्वच्छन्दगमनालयः ॥ 
काम्पादितारुसस्पातेमभ रोकं स गर्छति। 
मृर्यमानस्य वक्ष्यामि चञ्क्रुणुष्व वसुग्धरे ॥ 
मानवो येन गचर्डेत्त छिरवा संसारबन्धनम् । 

विशद्षसटस्राणि भिश्ाद्ववश्चतानि च । 
पुष्करद्वापमासादय स्वदछन्दगमनाख्यः। 
फटम्प्रप्रोति सुश्रोणि! मम कमपरायणः। 
रूपवान् गुणवान् दुरः च्रीखुवान् सत्पथे स्थितः ॥ 
मद्धकश्चष जायेत संसारपारेमोचतः॥ इति । 

न चात्र विध्यमःवः शङ्षः। अन्यविधिेषत्वामविन विधिकर्प 
नावदय भावात् । 

बृहन्नारदीये-- 
देवतायतने यस्तु भाक्तयुक्तः प्रनृस्यति । 
गीतानि गायत्यथ वा तत्फर् श्णु भूपते ॥ 
गन्धवराजतां गनिसत्याहटृद्रगणेशताम् । 
प्राभोत्यषटकुखेयुक्त आकल्पं मोक्षभाग्मवेत् ॥ इति । 
तारखादिकास्यनिनदं कुवन्विस्णुगरहे नरः । 
यत्फलं कमते राजश्च | छृणुष्व गदतो मम ॥ 
सवेपापविनिमुक्तो विमानरातसङःलः । 
गीयमानश्च गन्धवेर्विष्णुना सह मोदते ॥ इति । 

पवञ्च न स्टेच्छितवे म्लेच्छोह वा एष यदपशाब्द इति भ्राङ्तनि- 
वधोऽपि रागतः प्राप्ताबेषय एव, नतु भगवद्धिषयगप्रारुतषिषयः । तस्य 
रागतः प्राप्त्यभावात् । “तस्मात्कनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्" 
इति येन केनाप्युपायेन जायमानमगज्द्यानस्य निशन्नयसरोपयोगप्रति. 
पाद्नाञ्च मगवद्धिष्रयप्रारुतस्वापि भगवच्यानहे तुत्वमन्ुमवलिद्धम् । 

स्तवेरूच्चावचेः ख्रोत्रैः पौराणेः प्राङृतेरपि । 
स्तुत्धा प्रसीद् भगवान्नति वन्देत [दण्डवत् ॥ 

इत्यनेन स्प प्राङृताविघानाच्च । उक्तश्च इद्धेः-- मगति वेषादि. 

कतृणामपि चेद्याद्ानां सद्धेतिः सायुञ्यादिरूपा श्यते । 



अवणात्धकनसिनिणेयः ३५ 

वैरेण य उृपतयः शिश्चुपारपोण्ड् 
शादकाश्यो गतिविटासलविरोकनायेः । 
ध्यायन्त आङतधियः शायनासनादो 
तर्खलषम्यमापुरनुरकाधेयां पुनः कमर् ॥ इति । 

साचनं देषादेः फम् , तस्य- 
यस्तु नारायणं दवेष्टि तं षेदयादन्यरेतसम्॥ 
नते तश्च गमिष्यन्ति ये द्विषर्ति महेश्वरम् ॥ 

इत्यादिना निषिद्धत्वात् । किन्तु देषादिजन्याऽऽनुषद्धिकपरमदवराः 
चस्मरणस्य फम् । ततश्च देष्दिना परमेदवरानुस्मरणे सद्रतिश्चत् 
भाषया मक्तश्चाजुादे तच्छ्रवणे च सद्भतिभवताति क्रि वक्तव्यमिति । 
किञ्च “कोमार आचरेद्धम्मांम्ः' इति वास्यमारभ्य श्रवणकीतिनादिवि' 
हितम् , “कोऽतिभ्रयासोाऽसखुरबाटका दरेः+ इत्यादिना च तन्न प्रयासाः 
भाष उक्तः। नच तद्वयसां भ्रयासमन्तरेण खाधुश्चब्दज्ञानं भवति । 
हदयते च सवेदेषु भाषया पुराणाथकथनं तच्छूवणञच रिष्टानाम्| 
उकतञ ~ 

तद्वार्ग्विलरगा जनताघसश्रुवो 
यर्िमिन्प्रतिद्खेाकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच् 
छृण्वन्ति गायन्ति गरुणन्ति साधवः ॥ इति 

अबद्धवत्यपि-अपश्चब्दादियुकतेऽपीति, उक्तम् । 
तथा-- पाता 

घन्दे नन्दवचद्ीणां पदरेणुमभीक्ष्णश्चः । 
यासां हरिकथाद्गात पुनाति भुवनत्रयम् ॥ इति । 

तत् सिद्धं यथाकथंचिद् यतः कुतथिद्धगवहुणनामश्वणे निधय. 
सदे तुरत । 
गुणकस््मनाम्नां कव चिन्नेरपेक्ष्यं ्रवणे श्रयते । 
निवृ्तत्षेदपगीयमानाद्धबोषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात् । 
क उत्तमदटोकशगुणाञुवादात् पुमन् विरज्येत विना पद्युश्नात् ॥ दति । 

यस्तूचमदटोकगुणादयुवाद तमेव नित्यं णुयादिति च 
गुणायुवादश्रवणे । 
अथ कस्मानुवादश्रवणे- 

कस्माणि कमेकषणानि यदृत्तमस्य 
श्रयादमुभ्य पदयोरयुञ्र्ति,मेख्छन् ॥ इति ¦ 



३६ दीरमिश्राोदथमक्तिपकाश- 

नामभ्रवषण- 
न हि मगवन्नघरेतमिद् त्व् शनन्नृणामल्िरुपपलयः(१)। 

यक्नामस्लङृच्ट्रबणात् पुस्कश्कोापि षमुच्यते साक्षात्(२) ॥ इत । 

नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्चरुण्वन्तीति च। 
काद् दयोः समुश्चयः श्यते । 

शःकथा भगवतः कथर्नायारकम्मणः। 
गुणकम्माभ्रयाः पुभिः ससन्यास्त। मुमुष्चुभिः॥ हत । 

काचत्तव गम् 

मानि कम्माजि च याने सेक गतानि नामानि, इति । 

अतश्च पूवेवदश्रापि समवरलमुशखचय इत्यास्तां तावत् । 
तदयं सक्घिपः- 

जातादरः ृष्णकथादु पुण्वर्माता इमाः कन च चृच्यतापि। 
भाषानिषद्धाश्च युताश्च वादये; दण्वन् विमुक्तो भवतीति ्िद्धम्॥ 

यत्पदसररसजयुगटं भ्रमजति क्िद्धिभवति समस्तापि । 
स्वगुणश्चवणमदहिम्ना तुष्यत्वमुना दरिः इषाः सः ॥ 

# ॥ इति श्रीभक्तिप्रकाशे श्रवणनिणयः ॥ ॐ 
ध 

मथ सङ्ोतेनानेर्णयः ॥ 

सङ्धीतेनं भाम मगवहुणकम्मनाम्नां स्वयमुच्चारणम् । अन्न चं 
प्रवृत्तिनानाविघह्युभकमेलाध्या । 
इद हि पसस्तपसः श्वुतस्य स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः! 
अविश्युताऽथेः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्टोकगुणाुवणेनम् ॥६ति 

वचनात् । 
ईषाद्धिर्तस्य सुक्षस्युपयागिभगवत्लकीतेनाधिकारे-- 

गृहेष्वाविशतां वापि पुकां कुशलकमणाम् ॥ 
. मदवात्तायातयामानां न बन्धाय गरहा मताः ॥ इति । 

तयाग्नय वि ह 6 

अनन्यगतयो मत्यां मोगिनोऽपि परन्तप! । 
कञ।नयैराभ्यरदिता। बरह्मचयी दिवर्सिंताः ॥ 
सवेघ्माग्ज्िता विप्णोनांममन्रिकजदस्पकाः । 
सखन यां गति यान्तिन तां सषवंऽपि धार्भिकाः॥ शति । 

( १ ) पापक्षय इति भ्रीभागवते पाठः । 
(>) सघार।दिति प्रीभागवते प्राठः । 



सङतिनात्मकभक्तिनिणयः | ३७ 

सङ्कीतैनस्य सत्वद्युद्धिदतुस्वे- 
न नस्त सदेतब्रह्मवादिभिस्तथा विश्चुख्यत्य घवान् चतादेभिः । 
यथा दरनाम्रपद्रुदाहतस्तदुकत्तमहखोाकगुणापरम्भनम् ॥ इति । 

नातः पर कम्मानेबन्धरुन्तन मुमुक्षतां ती थपदानुकीतनात् । 
न यत्पुनः कमसु सज्जतं मना रजस्तमभ्या कित तता.ऽन्यथा ।दत्। 

पादूमेऽपि । 
सदु च्चारयद् यस्तु नारायणमतन्द्रितः । 
श्ुद्धास्तःकरणो भूत्वा निवांणमाधिगच्छति ॥ 

„ पव शुद्धान्त; करणस्य कथाञ्चञ्जातमाप पातकं सङ्क तनेनेव नदय 
ते । यथोाक्तम्- 

तस्मादिशधेदय सुधियो भगवत्यनन्ते 
सवार्मना विदधते खलु भावयोगम् । 
तमेन दण्डमहन्त्यथ यद्यमीषां 
स्यात्पातकं तद्पि हन्त्युरगायवादः ॥ 

सद्धीतेनाकरणे निन्दाऽपि श्चयत-- 
जिहां रुष्न्वापि यो विष्णुं कीतेनीयं न कीतैयेष् ॥ 
खच्ध्वापि मोक्षनिःधरणीः स नारोहाति दुर्मतिः ॥ इति । 

गां दुग्धदोहामसर्ती च भाय्यां देष पराघीनमसत्प्रजाञ । 
चित्त त्वताथाकृतमनज्ग ! वाच दनां मया रक्षति दुःखदुःखी॥ इति च। 
अथ सङ्कातनस्य फकलभाक्तजनकत्वेऽपि- 

दत्थ दैरभगत्ता रचराचतार 

वायाणे बास्यचरेतानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चद च श्चतानि युणन्मनुष्यो 
भाक्तं परा परमदस्रगतो ङछभत ॥ इति । 

विरक्ति तुत्व- 
पतद्खयातुरचत्तानां मात्रास्पशेख्दुषा मुहुः 
भवसिन्धुष्लवा ष्टां दरेचयाुवणनम् ॥ इति । 

भगवन्मूतिस्पफूतहेतस्व-- 
प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः भ्रियश्नवाः। 
वहित दव म चन्र दशन यात चताक्ल॥ इत । 

स सलारानवतकस्व-~ 

आपन्नः लंखृति घोरां यन्नाम विवश्चो गृणन् । 
ततः सद्यो धिमुच्येत यद् बिभति स्वयं भयम् ॥ इति 
कलेद्ाषानेषे राजन्नास्त हयक महान् गुणः 
यत्र खङ्खातनेनेव मुक्तबन्ध, पर बजेव् ॥ शति अ । 



१८ वाराभजादय माक्तप्रकाश्- 

शवे 
| मह।कवमदादेवमदाक्ेवेति यो वदेत् । 

पकेनेव भवेन्मुक्तिद्धीम्यां चम्भुच्छणी भवेत ॥ इति । 

घृहनारदीये। 
घेरे कलियुगे प्राप्त दरिनामपरायणाः। 
समस्ताघौधानिमुंकता यास्यन्ति परमां गतिम् ॥ इति । 
अहो चित्रमहो चित्रमहो चिजाभेद दविजाः 

हरिनाल्चि स्थिते लोकः संसारे वतते पुनः ॥ इति च । 
वारादे । वाता 

खकृदु च्चरितं येन हरि रित्यक्चरदयम् । 
बद्धः परिकरस्तेन मोकाय गमनं प्रति ॥ इति । 

भविष्ये । वा ह 
व्राह्मणाः श्चाजया वेश्याः स्रिय श्युद्रान्द्यजादयः । 
यन्न तत्नानुकुबेन्ती तिष्णोनोमाजुकीतंनम् । 
खवेपापविनियुक्ताक्तेऽपि यान्ति खनातनम ॥ इति । 

नामनपुरणे । . | 
ये कीतंयन्ति वरद् वरपश्मनाम 
शङ्खाष्जचक्ररारचापगदाक्लहस्तम् । 
पद्माङयावद्नपङ्कजषर्पदाख्य 
नून प्रयास्ति खद्न मघुघातिनस्ते ॥ शति । 

निषणुधम्भं ॥ । १» < ५ (५ गोविन्देति समुख्चाथं पद् क्चपितकद्मषः। 
क्षत्रबन्धुविनश्टात्मा गोविन्दत्वसुपेयिवान् ॥ इति । 

मुकिदेतत्वञ्च शानदधाया- 
यदीच्छसि पर चान छानाच्च परम पदम् ॥ 

शति गस्डवचनात, 
नामकूकीतेनादेव तारक ब्रह्म दभ्यते । 

इति च्यवनस्प्रतेश्च । सेयमन्तम्करणद्युद्धिमारभ्य सुकरिपयन्ता भर- 
णाखिका मुखत पएवोक्ता- 

विष्णोनामेव पुसः शमलमपनुदस्पुण्यसुर्पादयश्च 
ब्रह्मादेस्थानमोगाद्धेरतिमथ गुखश्रीपददढन्द्रमक्तेम् । 
तत्वज्ञानञ्ख विष्णोर सूतिजननयचान्तिबीजं च दग्ध्वा 
संपृणानन्दबोये महति च पुरषे स्थापायेत्वा निन्ूचम् ॥ इति । 



चङ्तनात्मकञ्क्िनिणंयः । १९ 

अत्र पुण्यश्ा्देन सत्वगता भगवन्मु्तिस्कूर्तियोग्य सोक्ता । मक्तिशष्देन 
चाजुरागरूपा फलमक्तिः । उत्पादयक्रेति चकारान्मुतिस्कूर्तिः । अध्वास्म- 
विथारस्येव मगवन्नास्नो नावेक्षितसस्वश्ुखयथं स्वान्यकमांपक्चा, नापि 
अयु्राह्यप्रमाणान्तरपेक्षा, किन्तु स्थयमेव शोधकः श्चानकरणं तदित्या- 
चायेनेषकारः । रामरूष्णाहिश्ाब्डा हि जित्यमम्यस्यमानाः शक्तया सगु 
ण ष्रह्मोपयम्तो 

समन्ते योगशिेनो निस्य निध्यानन्दे परास्मनि । 
हतिरामपदेनासो परं बह्मामिधीयते ॥ इति । 
रुषिभूवाचकः शाब्दा णश्च निचृचिवाचकः । 
तयोरेकयं परं व्रह्म कष्ण दस्यमि धीयते ॥ 

इत्यवमनवच््छिन्न ब्रह्म बोधयन्तस्तद्धिषयां वीौजभूताप्रविधां निवत 
यन्तोऽखिख तत्काय्यंञ्चम निवर्तयन्ति । वाराणस्यां म्रतस्य पुंस श्व 
म गवन्महेश्वरोदितो रामरान्दः। यथोक्त- 
वाराहे- 

पेयंपेयं ्रवणपुटकेरामनामािधानं 
ध्येयंध्येर्य मनासि सततं तारकब्रह्मरूपम् ॥ 
सस्पञ्जटपन् प्रृतिषिषतो प्राणिनां कणेमूले 
वीथींवीथीमटति जटिः कोऽपि काश्चीनिषासी ॥ हते । 

न ख रामन्तब्दस्य पदल्वारकथमश्चाननिवत्तेकप्रमितिजनकरवमिति 
चाच्वम् । त्वं रामो ऽस्ीव्येवं मगवदु्तरामशब्दस्य तज्जनकत्वापपत्तेः। 
नयेषं पृथांकतान्तःकरणकरणत्वविरोधः । यो दि रामरामेव्येव मगवन्ना- 
मैव यावद्न्तिमसाक्षात्कारं सङ्कीत्तेयति तं प्रति सन्तुष्ठभगवता त्वमेव 
रामोऽसी्येव उपदिद्यमानस्य तस्येव करणत्वोपपत्तेः। यस्तु भवणादि- 
मक्तिमान्रराक्लिकस्तचिचत्त भगवान्स्वयमाधिमवतीति तादश्ाथयिकारि- 
ण प्रति चित्तस्येव करणव्वमित्यविरोधः। अत पव “मच्िचिता-मह्गत 
णाः इस्यनेकभक्तथधिकारेण “नाश्ञयाम्यात्ममावस्थः इत्यचोकतम् । 

तरिखलद्धसमुक्प्रणाकिकया सङ्कोतस्य न स॒क्तेहेतश्चानहेतुखम् । भयते च 
“तमु स्तातारः पृष्य यथाविद ऋतस्य गभं जयुषा पिपक्तंन । आ. 

स्य जानन्तां नाम चद् ववक्तन महस्ते विष्णासुमति भजाम" इति। 

अस्याथेः कशिदेषमक्तः। तमु-प्रलिद्ध । श्रुव्यादिषु पूर्वमन्त्रे च 
[ तमु इति प्रसि] शत्यथको निपातः । जन्भमरणादिससारसंत 
पतानां कोमलामन्त्रणाथ इत्यन्ये । स्लोतारः=स्तुभ्वम् ; गुणसङ्कीतेनं कुस- 
ध्वामत्यथः । नु यश्चाद्यनुष्ठने भ्रतन्ते, भगवहणसलक्ीतने तु ठजन्त; 



+ दारमिष्रोद्थभक्तिप्रकाक्ा- 

भत आद् । एरव्यम्=पृश्रजमिव्यर्थः । न हि स्वपृवेजस्तवने लसञ्जो. 
चितेति भावः । ऋतस्य~वेद्ान्तवाक्यस्य । गभ॑-~प्राति पाद्यं । जुषा पिपत्तनेति 
जन्म पृ्तामितिवक्त्ये (९)विपरीतनिद शचदछान्दसः। पवञ्च स्तुते. 
जन्पसमात्तिः फलमुक्तं मवति । 

अन्ये त्वेवमाहुः । ऋतस्यकस्मैफलस्य “ऋतं पिबन्ता^'वितिमन्त 
कऋतदशराब्दस्य तथा व्याख्यातत्वात् । गमं कारणभूत ्र(स्तिज्घानम् । जनुषा- 
जनकरेनाश्चानेन, सार्य तृतीया । पिपर्तनन्पूरयत समापयतेस्यथेः। 

एवश्च सका्याक्चाननिनबुत्तिः फएखमुक्तं भवतीति । इतिकतेब्यताकाष्का- 
यामा । यथाविदेति । गुणादीनामानन्स्येऽपि श्वमतिपरिणामाषाधे वेदि 
केः पोराणेः सस्छृतेः प्राकृते यथाकथश्चित्सकासननिष्पाद नमेवेति 
कतेब्यता, दिंहोमेस्विव [पूण्मी०्म० ८ पा० 8 अधि ७] तत्संस्पादन- 
मिति भावः । इतुत्यसम्भवं जानन्तो यूयमस्य परमात्मनो नामचित्= 
नामापि विवक्तननवकतेति । 

न्ये तु जनन्तरति श्ानस्यावान्तरन्यापारत्वसूचनम् । अस्यवि- 
स्णो!, नाम्र,जा=दषद्, विवक्तन=वक्त, घदतेति यादत् । चिदिव्यव्ययं भगव- 
हणस ङ्गीतनत् तत्तद्णज्ञानसापक्षाक्नामसङ्कीतेनस्याल्यायाससाध्यत्व 
प्रतिपादयति, कट त॒ मभ्यमणिन्ययेनोभयन्न सम्बध्यत इत्याहुः । 

पव परानुपदिद्य श्रुतयः स्वयमुचुः। पते भजन्तुवा, मावा, वय 
त ते=तव । महःन्प्रकाश्चास्मक स्वरूपम् । हे विष्णा समतिनश्ुडश्ानत्मकं 
भजामहे-स्रवामह इति । 

अन्ये व्वेवमाहुः । श्ुविरुमयेधस्य सङ्कात्तनस्य फलान्तरं सूचय. 
स्तीति डपदेदयान् पुरुषान्प्रति चते । मदः=पकाशास्मकम् । तेनत्वाप् । 
खमति-श्युद्धमातिम् । भजामहे । विष्णो इति सम्बोघनम्, त इव्येकवचन 
अ सङ्गीतनकलणां विष्णुलायुज्याभिप्रायेण । अन्यथा पादत्रयेण पुरुष. 
सम्बाोघनमन्व्यपदेन तुं विष्णाः सम्बाधनमित्शसबन्धं स्यात् । भजामहे 
इति बहुवचनमितरलोकसाहित्याभिप्रायेण । पव चादङ्धदापासनयेव 
भगवन्नामगुणसङ्कीतेन।भ्यां मगवत्सायुञ्य भवतीव्युक्तं भवति । 

तथा च नानापुराणादि घाक्यसङ्कदकरनाममादह।स्म्यभ्रन्थे-- 
पातज्नलसहितायाम्- 

जरे इति यो नित्यं कीतेयेच्छुदवुदिमान् । 
विमुक्तः सवेपपिभ्यो हरि सायुज्यसच्छति ॥ इति 

( १ ) करणघ्वनिर्देश इत्यथः । 
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वात्स्यायनसहितायाम् = 

गोद्नः सुरापो नियत हरिरित्यसशृददन् । 
पनसः स विमुक्तात्मा हरः सायुज्यमाप्नुयात् ॥ इति । 

हातातपसंहितायाम्- 

नाम्नां मे किर कीत्तनात्मयि नरः सायुज्यमायात्यहो । इति । 
पवञश्चोक्तमन्त्रेणापि ज्ञानोहेशन सङ्कात्तनाविधानात्सिद्धं तस्य तद्ध 

तत्वम् । 

ननु “दर्वाश्च याभियजत ददाति" इतिवदस्य मन्तरत्वान्न विधाय 
क्वम् , ब्राह्मणगतस्येवाख्यातस्य पविधायकत्वादेति चन्न “यस्या 

भयं दषिरासिमा्च्छत्” श्यस्य सत्यपि घ्राद्यणगतत्वेऽवधायकत्वात्, 
वसन्ताय कविञ्जलखानाङमतः' हति सत्यपि मन्रत्वे विघायकर्वस्या 

रयैरुकत्वाश्च(१) अतश्च न चाह्यणगतस्वमन्बगतत्वे दिधायकत्वावि. 
धायकत्वयोः प्रयाजके, किन्त्वपृवाथत्वप्राप्ताथत्वे । अत पच सत्स्वपि 

वििसान्नेधानदिशललब्दसंयोगवतमान।पदेशेषु, अ पूवाथत्वाद्धिधतवमुकतम्, 

(“उपरि हि देवेभ्यो घारयति" इत्यत्र “विधिस्तुघाग्णेऽप वत्वात् [१० 

मीण्ज० ३ पा०४ सू० १५] इति । संद्भातनस्य च मुक्तदतुतान धमा 

णान्तरसिद्धेति युक्तमस्य विधित्वम् । नचवमस्य वाक्यस्य सद्धीत्तन 

विधायकत्वे न स्मारकत्वम् , स्मारकत्वे वा न विधायकत्वम् , क. 

स्माद्धिधायकत्वस्पारकत्वयाविरोधाददेति काच्यम् । कमेण वा ननि. 

यम्येत क्रत्वेकत्वे तहणत्वात्"” [ पूर मीऽ अ०५ पार १ सू. 

इत्यत्र ।विधानामांपे स्मारकत्वस्याचार्य्यैरूकत्वात् । ववघानस्मरणयाः 
काटमेदेन विरोधामाचान्च । 
उक्तञ्च - 

विविशक्तिनं मन्त्रस्य नियोगेनापनीयते । 
स्वतो विधास्यति ह्यव नियोगात्स्मारयिष्यति ॥ 

[ तन्त्रवार्तिक० अ०२पा०२ घू० ३० | इति। 
न च वाक्षये[(न]दएटा्थंच्खावाकश्चसखे विनियुकतस्यास्य मन्त्रस्य कथ 

स्वाथविवक्चेतिश्ङ्कयम् । ब्रह्मयज्ञ प(रायणादो विनियुक्तस्यापि स्वाध्या. 

यस्यार्थविवक्षावदुपपत्तः। एकिञ अन्यपरादण्यस्म।द्वाकयार्खङ्कात्तनस्य 

पुसषार्थंहेतुता तावत्प्रतीयते । शान स्वतः प्रमाणम् । न चत्त वत्र 
००७ 

(१) स्पष्ट चेद् मीर्मासादितीयाध्यायाद्वितीयपादगतषष्ठसप्तमयोमन्त्रानेषायकत. 

मन्व्रनिर्रचनाधिकरणयोः । 

 कीण्भमर्६ि 



५. दारमिश्चादयमक्िप्रकाक- 

ठम्भकादिवाकयवदप्रामाण्यक्ङ, अ पौरषेयत्वात् ।न च “यज्ञमानः प्र 

स्तर» इतिषल्रमाणान्तावि सेधः, येन स्वाथपारिस्यागेन मोणताभ्रियत । 
नापि “वायुर्वं स्षपिष्टा देवता" इतिवद् नु वादस्वम् , संवादिप्रमाणा- 
मावात् । न च यत्परः शब्दस्तस्यैवाथंस्य तस्प्रमाणकत्वम् ; अस्यच 
मन्बस्यान्यपर्त्वे कथ सङ्ीत्तनश्चयःसाधनतायास्तसमाणकत्वमिति 

शङ्ग्वम् । प्रत्यक्लाजुमानादिजन्यक्ञानस्यव शाब्दशशनस्यापि साधक्तप्र 
पाणभावषमातच्रण प्रामाण्योपपत्ता तात्पय्यस्यापि तस्मयाजकत्वकर्पने 
गोरवात्। विशिषटविधावशेषणाये तात्प््यामावऽ्पि ससन्ञानस्य 
तदशे प्रमाध्वश्रयणाच्च। कर्पितिरषणविघरेव चङषण तात्प 
स्याश्च विरिषटटविषेस्सत्र तास्पययाभावः । न च श्ुतवाकयस्व विशेषण. 
परस्वाभाषे कथं विङ्ा्रपरस्वपमिति वास्यम् | विह्ञषणदिचित्वाभावऽपि 
विशिष्टघयित्ववदुपयपत्तः ! किञ्च लकेष्पे न तात्पयक्ञानं कचाच्दधः 
पामात्रोपयोग. तदन्तरेणापि क्ञाब्दप्रसादरानात्(१९) । चन्तं क्ाचद- 
सम्मावनानिन्रस्यथंमपक्ष्यते ! सा चापोरुषयत्वादिना सिद्धति क्रि ता- 
त्प्यण । तस्माल्सिद्धमेतद्वाकयबलाद पि सङ्कीतनस्य मुक्तदेतुश्चानजः 
नकत्वामेति । _ . 

तदिद सङ्खीतनं सयोगपुथकत्वन्यायन [ प° मी० अ०8 पाऽ 
अधि० ३ सू° ५] यक्षध्यानाचनकटऽपि विहितम् । 

तेष्णवे बृहन्नारदीये च~ 

ध्यायन्कृते यजन्यज्ञेखेतायां द्वापरऽ्चयन्। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो सङ्कीस्यं केशवम् ॥ इति । 

तथ~ 
भीभागवते गारुडे च । 

रते यद्यायतो विष्णुं तायां यज्ञतो मखे; । 
द्वापरे परिचय्यायां करो तद्धसिकीत्तनात्॥ इति । 

अत्र न तावद्यानादयस्तदेङ्त्वेन कृतादयो वा विघेयाः। अनेकतिघनि 
वाक्यभद प्रसङ्गा, “यदाप्नोति तद् प्नोतीत्यस्याऽऽनथकृषप्रसङ्काच । 
ध्यानादानां यच्न्द्पबन्धेन कीत्तंनस्य तच्छब्देन निर्हश्चायोगाच्च। 
अत पव “वाश्रन्नी पणेमासेऽनूच्येत ब्ुघन्वती अमावास्यायाम्" 
दातेचत् [ १० मीनअ०्३ पा० आधि० १३ सुऽ २२] ध्यानादानां 
कृतादिषु भ्यवस्थापि न विधेया । तद्विधो हि कृते भ£षायेत्, येत् 

( १) भव्युतखनोचरितवाक्यङ्ान।द् व्युत्पन्नस्य विनेव वक्तरतातपरयक्ञानं शब्दुप्रमि 
हयुत्पततेरिति भावः । 
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त्रतायामिव्येव स्यात, न तु यदाप्नोति तदाभोतीति सङ्ीत्तनस्य 
ध्यानादिमिः फडेक्य निदिश्येत । छते ध्यायेदिति व्यधस्थाभ्रयणे युगा- 
न्तरे तदमावप्रसङ्खासख्च । वाज्ररन्योरिवामावास्यायाम् । न च युगास्तरे 
यन्प्रहता प्रयासेन साध्यते तदज्राव्यव्पेने्येवं कलिप्रश्चसेयमिति वा. 
च्यम् । कलिकालस्याननुष्ठेयस्येन प्रतुच्यविषयत्वात्स्तुतिवेयस्यात्। न 
च तच्च क्रियान्तरं विघातुमिय तस्स्तुतिरिति वाच्यम । पतत्सर्मीपे 
क्रियान्तरविधरमावात् । नापि तत्छम्बन्धितया कीत्तेन वषिधातुम्। 
कीत्तेने फलान्तराश्रवणेन तद् पेक्षितफरुलस्षमर्पणोपपत्तो स्तुतिपरत्वा- 
योगात्। न च कीतेनारितः कारः फलोदेश्चन विधीयत इति वास्यम्, 
कीत्तनस्य फलान्तरसम्बन्धितया पूर्वे विघानामवेनान्नरयत्वानुवादा- 
योगात् । अथ- 

मन्त्रतस्तन््रतदेडद् दे शकाखादवस्तुतः । 
सवे करोति निदिच्द्ं नामखद्धीतेन तव ॥ 

"यस्य स्मुव्याःदल्यादिवाक्यपयोटे(चनया क्रत्वज्गस्य सङीर्तनस्य 
स्तुतिरियमिति नेतत्पुसुषाथमिति चत् । न । “सर्वाथशचक्तियुक्तस्य देव. 
देवस्य चक्रिण” हत्यादिना पुरुषायेत्वस्याप्यवगमात् । तद्य मयविध- 
स्यापि “"ध्यायन्कृत” इत्यादिना स्तुतिरिति चन्न। तत्कपीपे यामामा- 
वेन तत्स्तुतित्षायोगात् । यथोक्त, “विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुव्यर्थन 
विधोनां शयुः इति । [ पू० म अ० १ पा २ सु०.9] नाप्यनुवाद्- 
माम् । कस्यचिद्धिधेः सपीपे यागाभावेन केवलानुवादत्ने आनथ. 
क्यात् । तस्मादन् भ्यानादिफलोदेओेन खङ्खीतनं विधीयते । न चानेक 
फरदेश्चन सङ्कीतनावे धाने ऽप वाक्यभेदः स्यादिति चङूकयम् । “स. 
वस्यः कामेभ्यो द् शपूणमासरा इातेवत् “तदाभाति दव्येकेन तच्छम्द- 

ननेकेषासुपादानाद्भाक्यमभेदाभावात्। न चवं तद्ाप्रोतीर्येतावतैव फल. 
विश्चेषसरम्षणाद् “ध्यायन्कृते” इत्यादि यदाप्रोतीस्यन्तमन थक स्यादिति 
वाच्यम् । वेश्वदेव्याभि्चेत्यतापमेक्षा न्द स्य वैदवदेवा्ब्दापेक्षितविश्चे. 
षसलमपंकत्वनाथवत्वात् । 

यथाइः-- 
आमिक्षां देवतायुक्तां वदव्येवेष तद्धितः 
आमिक्षापदसगान्नभ्यात्तस्येव विषयापणम् ॥ इति । 

न च काटिकारविधाननिमित्ता वाक्यमदः। तद्धिशिष्टकी्त॑नवि 
धानात् । 

अय वाक्बा्थः । ततचतद्यगे ध्यानादि मियदवाप्यते तत्कखावनुणह्ेतेन 



2४ वारामश्रादयभाक्तप्रकाशे- 

कीर्तनेन भावयेदिति । पवं वक्तभ्ये सङ्कीत्यंति निरयो दर्विंहोमन्यायेन 
सङ्तिनसम्पादनमेवतिकनत्तव्यता नान्येति सूचनाथः। तास्तिद्धं ध्या- 
नादिफले सङ्कोत्तनं विर्धायत इति । 

तथा तत्तत्कायंविश्ेषरसाघधनसषेन तत्तन्नामसङ्गीत्तंनमुक्तं देमाद्रौ- 
माकेण्डयवाक्ये- 

कूम वराद मास्स्यं घा जरखसखन्तरणे स्मरेत् । 
भ्राजिप्णुम्चिजनने जपेप्नाम त्वतन्द्रितः ॥ 
लटःमाभिमुखो गच्छन् सस्मरद्पराजतम् । 
केशव पुण्डरीकाक्षं पुष्कराक्ष तथा जपेत् ॥ 
नेतरषाघासु सखु हृषीकेशं तथेव च । 
अच्युत चाश्चतं चव जपेदोषधघक्म्मेणि ॥ 
गरुडघ्वजानुस्मरणादापदो मुच्यते नरः| 
उषर दुष्टशिरोरागाविषवीयंश्च चाम्यति ॥ 
प्रदनक्षत्रपीडासु देहवाघारषीषु च । 
व स्युषेरिनिरोधेषु ्याघ्रसिहादिसकटे ॥ 
अन्धकारे तथातीव्र नरासदेति कीतयत् । 
नारायणं शाङ्गधरं श्रीधरं पुरषोत्तमम्॥ 
वामनं खडगिनञ्ेष दुःस्वप्रादिषु सस्मरेत् । 
अभिदादे समुत्पन्ने संस्मरोजरसायिनम् ॥ 
वलभद्रञ्च युद्धा्था कष्यारम्भे हखायुषम् । 
उत्तारणं वणिज्याथी श्रीश्चमभ्युदय तथा ॥ 
जगतो मङ्गट विष्णुं माङ्गव्येषु प्रकी तयत् । 
उत्तिष्ठन्कीतयेद्धिष्णु प्रस्वप्रे माधव नरः ॥ 
भोजने चेघ गोविन्दं सवत्र मधुसूदनम् । 
नारायणं सवेकाट ष्चुतप्रस्स्वलिताष्ेषु ॥ 
स्नाने देवाचने होमे प्रणिपाते प्रदक्षिणे । 
कीत्तेयेद्वासुदवश्च अयुक्तेष्वपि वादवम् ॥ 
काय्यारम्भे तथा राजन् यथेष्ट नाम कीर्तयेत् । 

सराणि नामानि हि तस्य राजन् स्वाथसिदृष्वा तु भवन्ति पुसः 
तस्माद्यथेष्ट लु देवनाम सवैषु कायषु जपेत भक्त्या ॥ इति । 
अश्र जखग्रतरणादेषु तच्क्नामसखङ््िनस्य तन्नावध्रास्ख्ादिकमेव 

प्रयाजनं स्पष्टमवसौीयते । भोजनादिषु तु विषयसरम्बन्धङकततत््रवणः 
तानिरासेन भगवलत्प्रषणता सद्भी सेनस्य प्रयोजनम् । 



[9 क्न सङ्ीतेनात्मक मक्तिनिर्णयः | ९५ 

„ यथो्त-- 0 
क्रियासु यस्त्वश्चरणारेन्दयांराविष्टचित्तो न भक्षाय कदपते॥ इति । 

® € [प क [ (क नामसङ्ीत्तनायाविष्टाचित्तत्वमयुभवसिद्धम् । 
अथ सङ्कात्तनस्य पापक्षयसाधनततरे नानापुराणवाक्यानि दिख्यन्ते- 

प्रीमागवत-- 
स्तेनः सुरापो मित्र्ग् ब्रह्महा गुरुतद्पगः । 
स्रीराजापेतगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ 
सवेषामप्यघवताभिद मेव सुनिष्तप् । 
नामभ्याहरणं विष्णोयेतस्तद्धिषया मतिः ॥ इति । 

यतः=नामोश्चारणात् भगवतस्तद्धिषया नामोचचारकपुरूषविषया 
मदीयोऽयमिति मतिभेवति । यद्वा तद्विषया दिष्णुविषया नामोश्चारयेतुः। 

यद्यक्षर नाम गिरारेतं चणां सष्सप्रसङ्खादघमाशु हन्ति तत् । 
इति च । 
पादूमे। 
9 बस्तु सङ्गी चेयेन्निव्य नारायणमनामयम् । 

ख धृता ना खन्देहा महापातकसङ्कटात् ॥ 
यत्र तत्र स्थिता वापि छष्णङृष्णेति कीत्तेयत् । 

„ _ स्वेपापविश्युद्धारमा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ इति । 
वष्णव् ~ 

यन्नाम कोतित भक्त्या विखायनमनुत्तमम् । 
म्रेजयाश्चेषपापानां घातुनाभिव पावकः ॥ इति । 

वरहक्नारदीये । 
घोरे कलियुगे प्राप्त दरिनामपरायणाः। 
समस्ताघोघनिमुक्ता बास्यन्ति परमां गतिम् ॥ धति 

साम्रेयपुराणे । 
न भयं यमदू तानां न भयं रोरवादिकात। 

„ _ न मयं प्रेतराजस्य गािन्वेति च जल्पताम् ॥ इति । 
भ्क्षदवत । च + 

हनन्त्राह्यणमत्यन्त कामतो वा सुरां पिवन् । 
. इष्णङृ्णत्यदारात्र सङ्कीत्ये श्ाचतामियात् ॥ इति । 

वाराह । 
^ अमक्ष्यमक्षणात्पापमगसम्यगमनाच्च यत् । 

नद्यते नात्र सन्देहो गोविन्दस्य च कीत्तनात् ॥ 
स्वणेस्तेव सुरापानं गुरुदारासिमश्चेनम् । 
गाधिन्द की संनात्सद्यः प्।प याति महामुने ॥ 



४६ कीरामिश्रोदयभक्तिप्रकाश्च- 

तावत्तिष्ठति दह ऽस्मिन्कलिकदपषसम्भषः । 
गोविन्द् कीतने यावत् कुरुते मानवो नदि ॥ शते । 

श, + 

+ 1, 9ि। 

गोविन्देति सदा भक्त्या येन गीत महात्मना । 
सह स्रा तच्तेन मुच्येत पापात्तु गुरुतल्पगाव् ॥ इति । 

मत्स्य । त 
परदाररता वापि परापङातिकारकः। 
विध्युद्धो मुक्तिमाप्रोति ृष्णनामाचुकीत्तनात् ॥ 

गासेडे । हि 
गुरुदाराभगमन स्वजनाभिगमेऽपि यत् 
तत्पापं याति गोविन्दगोविन्देति च कीतसनात्॥ इति । 

नरद्ाण्ड~ 

महापातकयुक्त ऽपि कीत्तयन्नानिशं दरिम् ! 
दयुद्धान्तःकरणो भूत्वा जायत पङ्धिपावनः ॥ इति । 

षृहत्ारषिदे । _ __ व 
गोविन्देति षदञ्जन्तुः भरत्यदं नियतेन्द्रियः । 
स्वेपापविनिमुंक्तः खुरवद्भासते नरः ॥ इति । 

अदित्यपुराणे । 

दरः कलङ्की स्तन पुण्य महापातकनाशनम् । दाति । 
वायुपुराणे । _ 3 

नमो नारायणायेति यस्तु कीत्तयते मुदा । 
गुरुतस्पश्चतेनापि क्षद्यस्तेन प्रमुच्यते ॥ ईति । 

नन्दिपुराणे । . चा न 
सवद्। सवेकार्षु ये तु कुर्वंन्ति पातकम् । 

_ नाम सङ्ीत्तन कत्वा यान्ति विष्णोः परं पदम् ॥ इति । 
रवर । 

शयनादुत्थितो वस्तु कीतेयन्मधुष्दनम् । 
. कांचनात्तस्य पापानि विख्यं यान्लयशेषतः ॥ इति । 

श्रभाक्षपुराणे । 
नाम्नां सुख्यतर नाम कृष्णाख्यं यत्परन्तप ! | 
प्रायधित्तमश्यषाणां पापानां मोचकं परम् ॥ इति । 

इतिदासात्तमे, 

स्वप्नेऽपि नामस्द्रतिरादिपुसः क्षयं करोत्याहितपापरखेः । इति । 
भकविभ्योत्तरे । 

कोटिपापानि सन्त्येव स्वस्पानि च बहूनि च। 
न तानि भूया बाघन्ते दरिनामानुकीक्तनात् ॥ इति । 



सङ्ीतनात्मकभक्तिनिणेयः । ४७ 

नलु मन्त्राथवादानां प्रमाणान्तसाक्षेरोधे सति न स्वाथ प्रामाण्यम् । 
धुम एवाभ्चेदिंवा दहशे नाचः" “यजमानः श्रस्तर' इत्याद्। तथा 
दश्धनात् । पोराणानां चेषामरथवादानामास्त स्मातप्रायश्चित्तविरोधः, 
मन्वादिस्मात्तविधयो हि स्वार्थतात्प्योपता गुरुतरप्रयल्लसध्यानि ढा- 
दश वा्षिकाद्ीनि तत्तदाषनिररणाय विदधति, अल्पप्रयलसाभ्यस्य ख 

सक्ीत्तनस्य पापक्षयदहततव तत्रेव सवषां प्रचुत्ता स्मातावधाना प्रवत 

करवं व्याहन्येत प्रवस्यपुरुषाभाव।त् ! अतश्चान्यानथक्यन्ययेनास्त 
तद्धिसेधः, विरोधे च नषां पाराणायथवादानां स्वाथ प्राप्राण्यमिति कथ 

शि्जनोयदेवतास्तावकत्वमाश्रयणोयम् , सवषां पुराणानां भजनोयं 

देव ताप्रतिपादन तात्पर्यात् । न च प्रवुस्वा क्ञानाक्षयने तञ्ननकर्वन प. 
दानां कार्यान्वित पव स्वायं शाक्तग्रहाभ[नासदखाथपरत्वं पुराणानामि- 
ति वाच्यम् । पुस्त जात इति वाक्यश्रवणानन्तर दद्यमानमुखाव. 
कासादिना दषतद्ध तुक्ञानयवारुन्नयन तजनकत्वेन ¶सद्ध ऽव्यय शक्ते्र- 
हसखम्भवात् । यद्यपि च “वस्म प्रोञ्द्ितकतषोऽत्र परमा” "वमर चाथ 

च कामे च” इत्यादिघमप्रतिपादकत्वोक्तस्तत्र तत्र घम्मप्रतिपाद्नस्य 
देषताप्रतिपादनवदुपलम्भाख्च वदस्यव मदेन पुराणानामपि देवतायां 
धर्म चास्ति तात्पर्यम् । तथाव्युद्ाहतवाक्यानां स्पातविधिविरोधन 
रवाथप्रामाण्यास्तमस्मवात् स्तावकव्वमवान्रयणायामातति न संक त्तनस्व 

पापक्षयहतुता । भ्रमाणामाक्ात्। अथ वावाक्लद्धमव सक्रातनस्य वाचः 

क्षयहे तुत्षामित्युच्येत । तन्न । “पापक्षयकामः सकीत्तयेत्” इति िस्पष् 
विद्ध्यदश्चनात् । स्मातविधिविसंध कल्पनाया अयोगाच्च । यद्यपि च 
कथ्िददिधिरुद्!ह्येत । तथापि तद्विदेतस्य सकीत्तनस्य द्ादश्ाब्ददेश्च 
विकस्पन्यचस्थासमुख्चयान्यतराश्चयणेन पापक्षयह तुस्व वाच्यम् , उभ 
योरपि श्ुतिसूरत्वेन परामाण्याकवश्यभावात् । तन्न न तावद्िकद्पः 
पापक्षये नित्यवच्छरव णबाधन शब्दस्वरसमङ्गप्रलङ्गात् । नापि दशात्. 
रोषणाधिकारिविशशेषेण वा व्यवस्था, सामान्यतः परब्ृत्तश्ब्दस्य विशे-. 
षटलक्षणायां स्वारस्यभङ्गादेव । अतः समुच्चयो युक्तः । न च तज्नापिने. 
रपेश्ष्ं प्रत्येकवाकयावगतं भज्येतेति शङ्कयम्। साधनान्तराभावापरपया- 
यस्य तेस्पेक्ष्यस्याशाब्डा त्वात् | सकीत्तनाङसाघनतामाज्नस्य तद थत्वात्। 
उभयप्रतिपादने वाक्यसेदाव । स च समुच्चयः सङ्कत्तेनस्य स्मतध्रा 
यश्ित्तं परव्यङ्कत्वेन नतु दशीदिवत्सलमभ्राधास्येन) नापि प्रायाश्चत्त 
स्व तदङ्गत्वेन । “मन्त्रतस्तन्त्रत” श््याद्यक्तपुराणवाक्येभ्य एव सकी. 
तनस्य सकलकमाङ्गल्वावगमेन दादश्चाग्दादि प्रत्वपि, भङ्गत्वावदयमा- 



%८ यीरपिश्रोदयभकिप्रकाशो- 

वात् । श्रयते च विशेषतोऽपि तकङ्कत्वम् । 
प्री भागवते, ॥ 

प्रायधित्तानि चीणानि नारायणपराङ्मुखम् । 
न निष्पुनन्ति राजन्दर् | सुराकुम्ममिवापगाः ॥ इति । 

अश्र च नारायणपराङ्मुखं न निभ्पुनन्तीट्युक्तथा पुनतां तेषां नाः 
गायणपरायणत्वमङ्गमुक्तं भवति । तत्परायणत्वञ्च तद्धजनमेवेति भज. 
नविकश्षस्य सकीत्तनस्व सिद्ध स्मातप्रायश्चत्ताङ्कत्वम् । पवञ्ज सकी 
सन प्रति पावक्षयस्य फटत्वनिदशोऽप्युपपद्यते । अङ्कानां प्रधानफले. 
नव फरुवक्वात् । नापि गुरुनरपरयलस।ध्यस्मातेधायशित्तनथकयम् । 
सक्षात्तनमात्रण फरखाजननात् । तर्छिद्ध स्तकीत्तनस्य न स्वातन्त्येण पाः 
पक्षयद तत्वभिति । 
अश्रोखयते । 

उक्तं तावच भश्रावयेच्चतुरो वणान्” “वुराणं न्यायमीमांसादयु. 
पएुराणादवदायमुपवृहेयव" दत्यादिाक्षयेम्यः एुराणप्रामाण्यम्। 
शिं्टरत्यन्तमार तत्वाच्च तदास्थयम् , तत्कत्तारश्च व्यासादयोऽत्यन्त 
विदवसनीयाः, अतः स््रतिवदेव प्रत्यक्षश्चुतिमूरखुत्वमेषासाश्रयणीयम् , 
नत्वध्रामाण्यम्। न चायमर्ति नियमः, पवंकामशब्दयुक्तशि द्ध!द्युपेत देव 
वाकयात्सःभ्यस्राघनसम्बन्धावगतिरिति । “तरति बह्म्त्यां योऽव. 
धेन यजते, पताचता हैनसा मुक्तो भवति नेशमेनो व्यपोहति" ह्यादौ 
तदभावेऽपि तदवगतः । “वृषा प्रपिष्टभागः हत्यज्नाख्यातविरहेऽपि 
पेषणस्य यागीयद्रम्यसस्कारखाघनत्वस्वीकाराच्च। अथ तत्र विधे. 
कट्पनया तदवगति रितिचत् , प्ररृतेऽपि तथाक्रि न स्यात्, बिधि 
करपकस्यापृवा्थत्वस्याविदेषात् , न दि सकीत्तनस्य पापक्षयदेतुस्व. 
मवगतपृषेम् । अथ यन्नामरस्रकीत्तनात्सकरपापक्षयस्तस्य सानुराग 
नैरन्तयंण भजनातकि न स्यादित्येवं मजनीयस्तुर्या भजनावेप्िश्षत्व 
खम्मवे क्रि विधिकद्पनयेति चत् । भजनविध्येकाक्वयत्वाभावेन 
स्तावकत्वायोगात् । उपक्रमोपसहाराभ्यां, अजामेखोपाख्या- 
नाचः सकीत्तनमान्रपरत्वावगमाच्च । उक्तानेकपुराणवाक्षयेघु सकातते. 
नस्य पापश्चयहेतुत्व गतिसामान्याच्च । सकीस्तनमेव स्तुयत इति चत् । 
न। अविघीयमानस्य स्तुत्ययोागात् । स्तुव्युश्नीतस्तस्य विधिरिति चत्। 
पव तहिं विधीयमानस्य फटाकष्कायां रत्रिस्जन्यायेन अर्थिवदि 
कफरकस्पनवत्पापक्चयफलत्वकस्पनाट्सिद्धं सकीततेनस्य तद्धेतुत्व, 
स्मार्तविधिविरोघे फलकस्पना नोचिष्ठ तीति चेत्, न । तथा छति फला. 



सङतनात्मकमाक्तनिणेथः । ७९ 

भाकेऽन्यवाकयकेयथ्यांपत्तः । न च तदुक्तम् । अनन्तरमेव प्रामणण्य- 
स्यो्तस्वात् । अनुपद विराधस्य परिहरिष्यमाणत्वात् । रभ्यन्ते च 
सकीत्तने प्रस्यक्षा विधयः । पद्म तावद् यत्रतत्र स्थितो वेत्यादि- 
रुकः । श्री मागवताकौ च श्रोतव्यः कीर्तितग्यश्चत्यादिः । 
वायुपुराणेऽपि- 

याव्ीव प्रणवमथवावत्तयद्राद्धियषा 
याल्नुवद्यं वस्रतिमथकवा वारणस्यां विदध्यात् । 
हित्वा ख्जां कलिमलकलच्छद्नानीग्येद् 
विष्णोनामन्यनिशमश्तप्रा्तिरेवं चतुद्धा ॥ शति । 

मन्वजामिलोपाख्यानादो विहितस्यापि सकीत्तनस्य “मन्वतस्तन्न्रत- 
दिछद्रम्'¶इत्याद्युक्तपुरापावाक्येरन्यश्चोषत्वावगमाद् वायुपुराणस्थवाक्ये. 
न चास्रतप्रा्िहेतच्वप्रतीत्तेन स्वातन्ञ्येण पापक्चषयफरत्वकट्पनोचिता, 
यथाऽनारभ्याधीतस्यापि प्रवग्येस्य “पुरस्तादुपसदां प्रवग्येण प्रचर 
न्ति” इति प्राकरणिकवाक्येन ज्यातिष्टामाङ्खत्वाचसायान्न फल करप्यते 
तद्वदिति चन्न । [र 

सर्च षामप्यघवतातिदमेध तु निष्कृतम् । 
नाम व्याहरण विष्णायंतस्ताद्धेषया मतिः ॥ 

[ ओरीभाग० स्कन्ध & अ०्रश्छो० १०] इति। 
पतेनेव ह्यघोनोऽस्य कृत स्यादघनिष्कृतम् । 
यद। नारायण इते जगाद चतुरश्रम् ॥ 

[ ्रीभागण० स्कन्ध० देअ० २ छा० ८] 

नामोाच्चार्ण माहान्म्यं दरः पद्यत पत्रकाः। 

अजामलखाऽपे यनव खत्यु पा्चदसुच्यत ॥ 
[ शरभा स्कन्ध ६ अन २ छाऽ २३) 

इति चेवकारश्ुत्यव पापक्षयं अरति स्वातन्व्येण दहेतुत्वावगमात्। 
पवकारयाथंस्य चाप्राप्तसवनाचुषादायो गात् । वत्तेमानापदेश्चस्य चाङ्गत्वब।- 
धकवाक्येष्वप्यविराषात् । तथा- 

बिष्णुपुर गपि । 
प्रायधित्तान्यश्चेषाणि तपःकमास्मकानिवे। 
यानि तवामश्चेषाणां कष्णाजुरूमरण परम् ॥ 

इति परदब्दश्रुत्या स्वातन्डयमवगस्यते । न ह्यङ्धस्य प्रधानात्परत्वं 
युज्यते । अनुस्मरणशञ्देन च खकीत्तनमुच्यते । 

क नाकपृष्ठगमनं पनराच्रत्िलक्चणम् । 
क जपा बासुदेवाते मुक्तबाजमदुच्तमम् ॥ 

वा भऽ ७ | 
९2 ¢ ~ ~) 



हि क्ष के क 

४५० दीरपमिन्नोदयभक्तिप्रकाश्च- 

इति घाक्यश्चे सकीतनस्तवनात् । न द्यन्यद्धि षयते ऽन्यस्तूयत 
युक्तं साम्प्रदायिकः । “श्रायध्ित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्," 
इत्यतरेकशाब्दोऽपि नैरपेक्ष्य सूचयति । अङ्गाद्धिनोः समुच्चये तन्न यु- 
ज्येत । तथा- 

विष्णुम । 

अथ पातकभीतस्त्वं सवभाषेन भारत । 
विमुक्तान्यसमारम्भो नारायणपरो भव ॥ 

इति वाक्यमपि प्राधान्य सङ्गच्छते । अङ्धत्वे भघानारम्भस्यागा- 
यागात् । तथाहि अत्र केवट्यश्लब्देन न खाधनान्तराभाव उच्यते, 
तस्य भक्तेश्च विधानि वाक्ष्यमदात् । वदिशिष्टविधने साधनान्तरष, 
शिष्ठायास्तस्या अघक्षयहतुस्व न स्यात् । किम्तु काय्याध्यवाहित पूवक्ष. 
णमाश्रतत्तित्वापरपर्याय पुष्करत्वमसिधोयते । न च तदङ्गत्वे सम्म. 
वति । अङ्घस्य काययोपयोगिप्रधानोपकारजनकोपकारजनक्षस्य काया. 
व्यवदहितपृर्वक्चषणेकचृत्तित्वायोगात् । तच्च केवन्टराब्दवाच्यपुष्कलत्वं 
न तावद्धकत्युदेशन विधीयते । अधघक्षय प्रति भक्तस्तं च प्रति 
केवटयस्य विधौ वाक्यमदात् । अघक्चय प्रति गुणभूतायाः क्रव्यं 
प्रति प्राघास्य वाजपेयाधिकरणाक्तवरूप्यप्रसङ्काश्च । [ पृ० मीर अण १ 
पाऽ ४ अधि० ६] नाप्यघक्षयोरशन तस्य मकतथ विधानम, वा. 
क्थभेदात् । नापि तद्धाश्षष्टा भक्तिविधायते, सोमविर्टिष्टयागविधान 
इव॒ मस्वथलक्षणापत्तः । नाप्यारुण्येकहायनीवििष्टकयव(१)दुमय- 
विशिष्टाघक्षयावेधानप् । तस्य फलत्वेनाविघयत्वात् । किन्तु 
पुष्कलत्वभकतिविशिष्टमक कारक विधीयतऽघक्षयोदेशचेन । “भश्मये 
द्यु चये” इति वत् । अतश्चाघक्षपे भाक्तः पुष्कल कारणामिति फलितो वा- 
क्याथः, अभेः श्ुचिर्हवतेतिवत् । ततश्च केवलाया भक्तेः पापक्षयोदे- 
शेन क्रेधानात् सिद्धा स्वातन्त्येण तद्धेतुता खङ्ासैनस्य । पवञ्चोदा- 
हतानेकपुराणवाक्यानामपि मुख्यया ब्रर्या सङ्गीत्तनस्य पापश्चयसाध- 
नत्वप्रतिपाद्कत्वे सम्मवति न स्तावकत्वमाश्चयणीयम् , रोते सम्भव. 
ति छक्षणाया अन्याय्यत्वात् । यत्त॒ “मन््रतस्तन्त्रत इत्यादिवाक्ये 
सङ्ीत्तनस्य कम्माङ्गव्वमुक्तम , तक्नानिष्टम । “दध्ना जुहोति, ५दघ्न. 
न्द्रियक्रामस्य जुह्यात्” इतिषत्सयागपुथक्त्वन्यायस्म्मवात् । "ध्राय- 
धित्तानि ्चाणानिः इति तु वाकयं नाङ्कत्वमवगमयति । किन्तु नारायण. 

(१) ष१* मौर अ० ३ पा० १ अविर ६ सु १२। 



सङीतनात्भकभक्िनिणंधः । ५१ 

पराङ्पुखं पुनन्ति खान्ति नितरां न पुनन्ति सरषासनं पापक्षयं न कुवे. 
न्तीति प्रतिपादयति । अन्यथ निरिः्युपस्रगानथक्यात् । अत पव "क 
मर्मणा कम्मनिदायो न ह्यालयन्तिक इष्यत दत्यत्राव्यन्तिकम्रहणं क- 
तम् । अत पव कतप्रायश्चित्तानामपि समयान्तरे पुनः पपे प्रृत्तिरे. 
इयते । तत्छस्कारस्य विद्यमानत्वात् । न द्यस्माकमनुमवक्रियाभ्यामेव 
संस्कारो जायत हति मन्ञम् । अनुभवत्वक्रियात्वयोरननुगतत्वेन सं. 
स्कारक।(रणतानवच्छेदकत्वात् संस्का(रमाधाय नहयतीत्यरस्ति पापस. 
स्कारः । चयते च- 

विष्णुपुराणे । 

दिखा्दिसे गदुकूरे धम्मीधम्मों नृताेते । 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति । 

तद्धाविताः=तद्वाल्लनावांसिता श्युक्तं सम्प्रदायिकैः। सच सस्कारो 
ब्रह्मविद्यया निवतेते षिचिषटमक्तयावा,न तुद्धादश्ाञ्दादिनेच्थारयेनोक्त 
न निप्पनन्तीति । न स्विद् वाकयं भक्तेरङ्गत्व प्रतिपादयतीति सिद्धं 
स्वातन्व्येण सङ्ीचनस्य दुरितनिच्रूत्तिदेतुत्वम् । 

नन्वेव सति स्मातप्रायाश्त्तकविधीनामानथेक्य स्यादिति चत् । 
अन्न केचिदाहुः । 

स्मातेग्रायश्चित्तानां बह्नायाललाध्यसाद् यानि गुरुतरब्रह्यहध्यादि- 
दुरितानि तान्निवतेकत्वम् । कामतः प्रकाश्चं रततज्िवत्तेकत्वं वाऽऽ. 
यणीयम् । मगवस्स ् कीतनस्य तु अस्पायाक्ल्लाध्यत्वेनाकामतों रहस्या 
नुष्ठितप्रकीणेकाद्यद्पदुरितनिवत्तेकत्वमिति न कस्याप्यानथक षमिति ! 

तद युक्तमिव्याचाय्याः । ̂  स्तनः सुरापो मिक्नघक्"” हत्याद्यनेकादा- 
दतवाक्यः रपट महपतक्पदानवतकत्वामचानात् | 

को टि पापानि सन्त्येव स्वद्पानि च बहूनि च। 
न तानि भयो बाधन्ते हरिनामायुकौत्तेनात् ॥ 

इति भविष्योत्तरवाकये ऽविशेषेण सकरपापना्ाकत्वामिधानाश्व | 
न चेषामबुद्धिपू बानुष्ठितविषयत्वम् । 

हनन्नराह्मणमत्यन्तं कामता वा सुसं पिषन। 
इतिन्रह्मवेवत्तंवचने कामतः छृतस्यापि निद्रच्यमिघानात् ! नापि 

रदस्यविषयत्वम् । “प्रसभ वा सुरां पिबन्” इति बहिपुराणवचने प्रका 
खमनुष्ेतस्यापि नाश्यः, “इतस्ततोऽप्यु पानिन्ये(श)न्यायतोऽन्यायतो 

1 

( १) यतस्तववोपानेन्ये इति भ्रभिगते पाठः । 



५२ वीरभिज्ोदयमनक्िप्रकाश्ो- 

धन" मिलयादिना प्रकाशं बुद्धिपूचं मदह।पातकमद्ातेष्ठतोऽप्यजामिलस्य 
नामसङ्गीसनेन तन्नित्रत्तिप्रातिपादनाच्च। विष्णुधम्म च तादश्चस्येव 
छ्त्रषन्योः सङ्कत्तनमान्रेण परम पृतत्वासिघ(नात् । 

षिष्णुपुराणिऽपि~~ 
पपे गुरूणि गुरुणि स्वद्पाभ्यस्पे च तद्विदः । 
प्रायधित्तानि मेत्रय जगुः स्वायम्भुवादयः! 
प्रायारचित्तान्यश्चेषाणि तपः कम्मौ्मकरानि ३ । 
यानि तेषामशेषाणां कष्णाचुस्मरण परम ॥ 

श्त्यविशेषण सकराधनिवतेकत्वाक्तेः । अत्र चायुर्परणश्ब्दस्य 
सङ्खात्तनपरत्षमुक्तमघस्तात् । स्मररणश्चब्दप्रयोगस्तु मानसमपि भगव- 
न्नास्नोऽनुसम्धानं समस्तमघं चिलापयतीस्याशयेन छतः । एतेनेतदप्य. 
पास्तम् । रृष्णशछब्दो योगचरूत्या परब्रह्मपरः, ““कृषिभूवाचक' इत्यादि 
वचनात् , अजुस्मरणशन्देन च पुनः पुनञ्िन्तनरूप निदिभ्यास्लनमुच्यते, 
तस्य च तत्वन्ञानप्रतिबन्धकवुारेतनिन्रात्तिजनकत्वाभिधानम् , परत्व 
ख सकलाघानेवत्तकब्रह्मविदाफलरनत्षादिति । “क जपो वासदेवे"ति वा- 
कयशेषविरोधात् । ऊष्णशाब्द्स्य नन्द्नन्दनमुर्तिरूढत्वेन तस्या एव 
प्रथमप्रतीतेश्च । अतश्चतद्धाकयं संकीतनस्याखिलप।पविष्वसकत्वं ध्र. 
तिपाद्यतीति न युक्तय ग्यवस्था। 

अन्ये तु महासाग। पवमाड्ुः । घ्रद्धाभाक्तेश्ानसमस्पन्नस्य सङ चनेऽ- 
धिकारः । तद्रहितस्य तु स्मातप्रायश्चित्ते। तथा दहि । द्धा नाम सङ्क 
तमस्य पापक्चषयसाघनतां प्रतिपादयत्सु पौराणवचनेषु खडतरो विदवास 
श्दमित्थमेषेति , पएवविघश्च निश्चयः चाखरीयेऽथ सवेतेष्यते । तथा- 
चोक्तं भगवता- । ॥ 

अश्नश्पाशधदधानश्च संश्चयात्मा विनयति । 
नाय लोकोऽस्तिन परो न सुख संदायात्मनः ॥ शति । 

| गी० अ० ४ छो ४०|| 

त था-- 
नहाचंहितायाम् । _ , वा 

यज्नामकौत्तनफर विविध निशम्य 
न श्रदधाति मनुते यदुताथवादम् । 
यो मायुषस्तामेह दुःखचये श्लिपापि 
संखारधोर विधेधात्तिनपीडताङ्कम् ॥ 

इति वाकवमधद्धस्य दुःख्रासिं प्रतिपादयच्द्रद्धाय। उपखोगितामाह । 
तथा काल्यायनसहितायां शिवधम्माँ्तरे च यथाक्रमम् । 
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अथंवाद् दरेनौभ्नि सम्भावयति यो नरः ॥ 
स पापिष्ठा मञचुष्याणां निरये पतति स्फुटम् । 
विधिवाक्थमिद सवे नाथेवादः हिवात्मकम्। 
खोकानुश्रहकता यः स पषायक्रथ वदेत् ॥ 

इति वाक्रयपय्यारोचनयापि धद्धावतोऽयिकारो गम्यते । पवं "य 
क्नामकीत्तनं भक्त्या” £ति विष्णुवुराणवचनं भक्तिमतः कीत्तनात्पाप- 
क्षय बर्वाति । अज्र मक्तिशचब्देन भगवदनुराग उच्यते न साधनभक्तिः, 
तस्याः सङ्त्तनथच्दनाक्तः। “मक्त्य खस्न।तया मक्लया?? हत्यघ्नानुरागे 
म्पि भक्तिशब्दभयोगास्च । तथा- 

नाथ योनिसदहखेषु येषु यषु व्रजाम्यहम् । 
तेषुतेष्वच्युताभाक्तरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिराविषेकानां विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामयुस्मरतः सामे हदयात्ापसपेत् ॥ 
इति पूवेष्रोकभ्राथिताया भक्तेरुत्तरदल कि श्रीतिरम्देन उबवद्(रा- 

च्च । तत्र त्वयि मक्तिरविच्युतारस्त्वप्युक्ते कीसी सित्याका- 
दधया, अविवेकिनां विषयघु यारथी प्रीतिस्तादश्ची त्वाद्धिषया भी 
तिरल्पतु मातानदरान प्रातिः संत्युक्तं भवात । न च हमाप। 
लक्ष्मीपते ! या विषयेषु प्रीतिः सामे हृदयादपसर्षत्विति निर 
दोन विरक्तेप्राथनमेवोतच्रदरोका्थेः किन स्यादिति वाच्यम् । उभ- 
य प्रार्थने हि भगवताप्युमयविषयोऽनुग्रहः छतः स्यात् । "मक्तिमयि 
तवास्स्येव भूयोऽप्येव भावेष्याति इति तु मक्तिमाज्रानग्रहो दम्यत । अतः 
्रीतिशब्देन भक्तिरवोत्तरदलोके ग्यब्रहताति सिद्धं विष्णुपुराणवचनात् 
प्रमरूपाया मक्तराधकारावषश्षणत्वम् । तथा “कचिच्केवटलया भक्त्या 
व।सुदेवपरायणाः' श्यत्रापि बासुदेवपरायणानामेव भक्तिरधक्षयसाध- 
नमिच्युक्तम् । पव “यतस्तद्धिषया मतिः” ^'तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भ 
नम्" दतिवचनाभ्यां मगवद्धिषवकञ्चानमप्यधिकारिविशेषणमवसीयत , ` 
खी तेनमान्नस्य तहद्िवयेत्यादेरानथकयापाताव । 
तथा-~ 

यस्मिन् म्यस्तमतिने याति नरकः स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विघ्नो यत्न निवेश्चितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽङ्पकः ॥ 
मुक चताक्ति यः स्थितोऽप्रटधियां पुसां ददास्यव्ययः 
के चित्र यद्घं प्रयाति पिखयवं तत्राच्युते कीचिते॥ 



® कनि 

५१ सारामन्नाद्यनच्प्रकाच- 

इत्यपि वाक्यं चिन्तनपराञस्य मुक्तिदेत॒व्वोपन्यासेन संकीत्तनस्या- 
घनाश्चकत्वे चित्रताबुद्धि परिहरच्चिन्तनखापेक्षस्य तस्याघनादश्कत्वं 
दरयति । कीत्तनमात्रस्य तु नाश्चकत्वे सत्यपि चिन्तनस्य सुक्तिदेतुत्वे 
चित्रतावुद्धिः स्यादेव । उमयोः परस्परनिरपेक्षयामंगवद्धाक्तत्वाे्े. 
षात् । द््(दश्याम्दादिनादयस्येषल््रयल्तसाष्यसङ्कीत्तेननाश्यल्ासलस्मवा 
चश्च । महाफखन्नानसदृतत्वे तु भवति चिन्नरवुद्धिपरिहार् इति लि 
कानस्याधेकारिविश्चेषणत्वम् । तस्मादुक्तथ्यवस्थया न स्मातंप्राय- 
शित्तानथक्यामेति । 

अपरे पुनराचाग्यां भगवद् नुग्रहावगतमगवन्नाममाहात्म्या एवमाहुः । 
द्िविधमाधेकारोकश्चेषणम । अथलिद्ध, श्ुव्येक सिद्ध । तत्राद्य कम्म. 
स्वरुर्पासिद्ध।वुपयुज्यंत । यथा सामथ्येविद्वत्तादि । न द्यकलषमर्थनावि- 
दुषा शक्यते कम्म कतुम् । द्वितीयं तु फलसिद्धौ यथा राजत्वादि, न 
हि तद्धिना कम्मेस्वरूप न सिद्धति, अन्यन त्वनुष्ठितात्फख न भवति। 
इदमेवमितिनिश्चयस्तु न श्रुत्येकलसिद्धमधिकारेोवेन्चेषणम् । “राजा रा, 
जघुयेन यज्ञत” इतिवत्ताश्निश्चयवान् कुय्यादे ति श्चुत्यभावात्, बदु. 
वित्तवययाऽऽयाक्लसाध्य कम्मण्यन्वयभ्यतिरेकाभ्यां भ्रव्रत्तिहेतुत्वेन तदुप: 
योगावधारणाच्च । अत आिकमस्य तज्न।धिक।रनिमित्तत्वम् । सकी. 
तने त्वीषत्प्रयत्नसाष्यचात् तादश्चनिश्चयपन्तरणापि भ्रच्रात्तास्षद्धेन 
तस्याधिकारनेमित्तस्वम् । यन्तु “अन्ञश्चाश्चरदघानदच धतिवचनम् , 
तदन्स्येवाश्चदधानस्यापि भ्रवृच्यभावमान्नपरम्। “'यन्नामकीत्तने"” व्या- 
दिवाकयत्रय त्वथंवादवुद्धिनिबेधपरं न अद्धावतोऽधिकारपरतिपादनपर- 

म् । यद्यपि च-- . वा 
अश्रद्धया इत दत्त तपस्तन्तसशछ्तच यत्) 

असदित्युच्यते पाथन च तत्प्रेत्य नो ह् ॥ 
[ गा० अऽ १७ श्टो० २८] 

इति वाक्य सवेकम्मसु श्रद्धायाः फलेपयोगितामाह । तथा चोक्त 
प्रीघरस्वामिभि; यतस्तसप्रत्य लोकान्तरे न फति विगुणत्वादिति । 

अद्धाना मत्परम।( मक्तास्तेऽतीषव मे प्रियाः ॥ 
दति च विस्पष्टमेष धद्धायाः पुरुषावेशेषणत्वम् । तथापि सकी. 

नेन पापश्चये जनयितव्ये न द्धानियमः। यथाक्तम- 
प्रमा्षपुराग, 

मधुरमश्रुरमतन्मङ्खरं मङ्गलानां 
सकलनिगमवस्टीसरत्फल चेत्स्वरूपम्। 
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सकृदपि परिगीत श्रद्धया हेलया षा ५ 
श्रगुवर | नरमत्रं तारयेत्कृष्णनाम ॥ ¶इति। 

अत्र तारथदिति पापक्चषयनि्देशा न मुक्तः, तस्या आब्रुत्तिखापेक्ष 
ष्वेन कस्षकृदिति निहुश्चायोगाच्च । 

वारादेऽपि, 
गी विन्देव्युक्तिमात्रेण हेया कलिवर्तिनाम् । 

पापोघ्ोविखयं यातीति- 
भीमाग्ते ॥ 1 | 

पतितः स्वलितो भश्चः सदष्टस्तप्त आदतः | 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहंति यातनाम् ॥ इति । 

[ श्रीभा० स्कन्ध ६ अ०२ ६रे० १५] 
तांकव्य पारिहास्यं चा स्तोमं देटनमेव व।। 
वेकुण्डनामश्रहणमदेषाघहरः विदुः ॥ इति च । 

[ श्रीभा० स्कन्ध द अ० २ च्छो १४] 

नचेतेषां स्वार्थापरस्वम् । अजामिखोपाख्यानदेरुपक्रमोपसंदारा- 
भ्यामेतद् परत्वात् , विध्यन्तराशेषत्वाच्च, गतिखामान्यास्च । पतेन 
भक्तिन्ञानयोर्नियमोऽपि भरत्युक्तः। भगवव्यनुरक्तस्य तद्धिषयक्चानवतश्च 
तन्नाल्नि देखनायोगात् । 

गोविन्देति तथा प्रोक्तं भक्ष्या वा भक्तिवजितम्। 
ददते सवेपापानि युगान्ताश्चिररिवोत्थितः॥ 

इति वाराहवच्नाच्च। 
अज्ञानाद्थ वा ज्ानादुत्तमन्छोकनाम यत् । 
सङ्ीत्तित मघ पुसो दहेदेधो यथानलः ॥ 

[ श्रमा० स्कन्ध दे अ० २ श्छः° १८] 

यथाऽगद वीय्येतममुपञुक्तं यदच्छया । 
अज।नतेऽप्यात्मगुण कुय्यान्मन््रो ऽप्युद्ाह्तः ॥ 

[ श्रभ।० स्कन्ध ६ अ०्रग्छो° १९] 
इति भागवतवचनाख्च । अ मन्त्रो नामात्मरकः, तथा स्वकाय्यैकु. 

य्यौदेव , न हि वस्तुश्चक्तिः धद्धादिकमवेक्षत शश्यथः, इट्युक्तं श्रीधरस्वा, 
मिभिः । अनुरागरूपायाश्च फरुमक्तेः सा घन मकल्यनन्तरं पापक्षये सति 
जायमानत्वनिद येनाधिकारिविश्चेषणत्वायोगः । धन्त “यन्ना कीर्चितं 
मकंस्ये*ति वाकयमुपन्यस्तम् › तदेप्यवुत्तममिति विशेषणदनुरागयु- 

त सङ्गीत्तनस्य सवाक्तनपपक्चयदेतुताप्रतिपादनपयम्, पापक्चयमन्रे तु न 
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तदपेक्षा उक्तानेक वाक्येभ्यः । “काचेत्केषरया मकत्ये"त्यपि वाक्यं सवा. 
सनपापक्षयहेतुपरम् । 

कचि न्निवत्तते ऽभद्र।च्कचिच्चरति तत्पुनः 
प्रायभ्चित्तमताऽ्पाथ मन्ये कुञरश्चिवत् ॥ इति । 

| श्रामा० स्क० ६ अ० १ शटा १०] 
सस्येव पुरा पृष्टत्वात् । अतदच वासुदेवपरायणानामधक्षयमात्र- 

हेतुत्वनात्रभकतिर्विघीयते । “आकाशस्तास्लिङ्गात्'" [ उ०प० अ०श 
प।० १ सूऽ २२] त्यनेन न्यायेन प्रदनप्रतिवचनयोवरुष्यस्यान्याय्य- 
त्वात् । पूर्वाक्तरीव्या पोष्कव्यामिघायकमुख्यकेवलशम्शवेरोधाच्च, न 
हि वासुदेवपरायणत्वसापेक्षर्वे पोष्कडय युञ्यते ! नापि पापक्षयमात्र. 
भक्तेः पष्कखकारणतामाघ्रप्रतिपादकमेवत् , भ्रहनवेरूप्यदिव । नापि 
कात्सन्यशेब्दश्रवणारस्तवास्नपापापक्षयोक्तमक्तेः पुष्करकारणताप्रति- 
पादनपरत्वम्। 

गोषिन्देति वव्न् जन्तुः प्रत्यहं नियतेन्द्रियः 
सछवपापविनिमुक्त- 

इति पृवोदाहवब्रहश्रारासिहवाक्ये उपस गंद्यप्रतिपादितसघासना 
घक्षयसमुदिरवाऽऽनबात्तानेयतेन्द्ियरव विधानेन भक्तेस्तन्न पोष्कस्यायोगाव्। 
न च~- 

सङृदुस्चरितं येन हरिरिः्यक्षरद्यम् । 
वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥ 

द्युदाह्तवाराहवचनान्मोक्चाख्यसवास नपापक्षयेऽपि नाडइच्यपेक्षे- 
ति शङ्खम् । मोक्षप्रातिहेतं भक्तिमागे गम्यतेऽनेनेति व्युत्यत्या गमनश्च- 
व्छन निहदय त प्रत्याधेकारसम्पादकत्वेन परिकरवन्धनशब्दसुचितः 
पापक्षयस्तन पुसा छत हत्येवमथस्वात्तस्य । यच्च “पकनेव भवन्मुक- 
दास्यां शम्भुऋणी अवेत्” इति रेव बचन तत्रापि त्रिमहदेवशरन्दाक्ति- 
रभ्यासोपटक्षणाथा । उच्चाय्यमाणनेकनामव्यक्तीनां च सत्यामपि 
प्रत्येक मज्ञाननिवकसकज्चानजननशक्तावन्त्ययेव परतिबन्धकदुरिताभावा- 
्ानमुत्पद्यते । इतराभ्यस्तु महत्प्रयोजनसमथेभ्योऽपि तदलाभान्मह् 
तरसवाकतुरद्पफलखामे राजव शम्भुकणी मवेदिव्यथः। नापि वा- 
खुदेवपरायणत्वमुहिशय भक्तेः पुष्करकारणत्व मुच्यत । “अघ धुन्वन्ति” 
इत्यदेरानथकयात् प्रदनवेरूप्यात् , वासुदेवपरायणपदोदितायाः फल 
भक्तेः “हत्यच्युताङूति मजतोऽनुच्रच्या' इस्याच्रत्तिललाध्यत्वावगमाच्च | 
नापि फरमक्तेः सघासनपापक्चयदेतुता प्रतिपद्यते । “केवरुया"” ईत्वा 
देसनथक्यात् । तस्माद्यथा सवासनया पापक्षयदेतुर्षिमरनाख्यः साङ्गः 
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सङ्गीतनात्भक मक्तिनिणयः । ५७ 

पूरवैदलोकेषु र एान्तत्वनोक्तः एवाभिदापि तद्धेत्वन्तरं साङ्ग दाछान्तिक- 
त्वेन तातपस्यन्रच्या प्रतिषाद्यते । तत्र कार्स्वश्ब्देनाघक्षयस्य सवा. 
सनत्वनिदेशः । कासुदेवपरायणशब्दस्तु वासुदेव प्व परमयन- 
माश्रयश्चित्तचत्तयषामिल्येवं तदेकनेए्ठत्वं वदन् तदनुखगरूपां फर्म. 
क्तिमादह, तदयुरामं विना तदेकनिष्रत्वायोगात् । अनुरागोत्पतिश्च नास. 
ति पापक्षये भवतीति तर्ल्ाघन समपेयितु केवरख्या भक्तेयत्युक्तम् । 
समयेणप्रकारस्तु पूवमुक्तः। पवडच् भक्त्येकस्ताध्ये पापक्षये सत्युत्पश्नो 
थगवदञुरागः सवासनं पाप धुनोतीत्येव तलिष्टायुरागस्य साक्लनपा 
पक्षयसाघनत्वपरमतदाकयं नत्वनुरागस्य सकीत्तनन पापक्षये जनयि. 
तव्येऽङ्गत्वप्रतिपादनपरमिति सिद्धम् । 

ये अपि यतस्तद्िषया मातिः'"ह्ति।.'तदुत्तमश्टछाोकशगुणोपरम्भनम्" 
इते वचने क्चानवतोऽधिकारे प्रमाणस्ेनोपन्यस्ते। तत्रापि ज्ञानवतां 
''सुनिष्छतं ज्ञानवतादाहते""रिति न स्प श्चयत । कल्पना च ^सघषा 
मप्यघवता'मिस्युपक्रमावरुद्धा । न चानथक्यमनयाः । उकताथापपात्तप्र 
दश्नाथेत्वात् । यत व्यस्य ततेव स्वारस्यात् । यतो नामोख्चास्णादु. 
उरयितृविषया भगवतो मतिभवति मदीयोऽय मया सवता रक्षणाय 
इति । उच्चारयतु भगवद्विषया तदृशुणविषया वा मतिभरवति । तत 
इदमुत्छृष्ं निष्कृतमिचेयुपपात्तिः। किञ्च सक्रीत्तनस्य प्रत्तस्य तेनाघः 
निदुत्ति सम्बन्धे ज्ञानगुणसम्बन्ये च वाक्यं भिद्यत । “दध्नन्द्रियकाप्रस्य 
जुहुयात्, हत्य होमस्येव द् घीन्दियसखम्बन्षे। “जगाद चतुरक्षरम्"! 
इत्यक्चरग्रहण चाक्षरोच्चारणमेव पाप नाशयति नतु स्वजन्यमतिसा- 
पेश्चमिति दरयति । अन्यथा भयदा नारायणेव्येतज्जगाद” श्ये वाव. 
क्यत् 1 “अक्चानादथवा ज्ञानात् इति चास्मिन्प्रकरणे ज्ञानानपेक्षस्वस्य 
विस्पष्टसुक्तत्व।न्न क्ञानवत पवाधिकारकरपना युक्ता । 

पतेन “यस्मिन् न्यस्तमति'रिव्यत्राप्येषा निरस्ता । प्रत्यक्षवचन. 
विरोधे तदयोगात् । भकरारान्तरेण चिश्रतावुद्धिपरिहदारखम्भवाच्च। 
तथा हि। अज्र नरकराब्देनन दुरितफरनिरदेशः ! वक्ष्यमाणाघनिवु 
स्येव तन्िच्त्तः सिद्धत्वेन प्रृथगवचनीयत्वात् । किन्तु नसणां काव्येष 
व्युध्पत्या “युवा स्यात् साधुयुवा' एति श्रुतिश्रतिपादितो मानुषः सावं 
भोमानन्द् उच्यते । ते यस्मिन् न्यस्तमतिनिंवेितवुद्धिन याति नपा 
प्नोति । तस्य (“शतायु पुखष'' इति श्रुतेः अत्यक्षेण वा विनद्षरस्य 
तु च्छत्वेन मदाफटखभगवास्चन्तनफङत्वायोगत् । तदहि प्त ये शत 
प्रजापतरानन्वाः स्र पका ब्रह्मण आनन्द” इति श्रुतिलिद्धा देरण्यगमाः. 

का० मण ८ 
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५८ वीरमिष्रोदयनक्तिप्रकाक्- 

नन्दः फट तज्राह “यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि खोकोऽदपक्छ४१ 
इति । तस्याप्यदवमेघोपासनाजन्यश्यानित्यन्वेन हरि चन्तनमहम्माहिमा 
नजुरूपत्वात् । अनित्यश्च “तद्यथेह कम्मचितो लोकः क्षीयत एव 
मेवामुञ्च पण्यचितो खोकः क्षीयते” इति वचनात् । किं तर्हिं फलमत 
आह । “सुक्ञ्चेताख यः स्थितोऽमख्धियां पुसां ददाच्यभ्यय?* अत 
ामलत्वानद्शन पापक्षयस्य मुक्तं प्रते शषत्वान्न महाफटस्वमिति सू 
चतम् । पुसा चतासर स्थताऽम्यय हाते प्रासख्द्धदातृवेखश्चषण्यं एवानेतम्, 
खाक दातारः स्वमनास्त स्थतभ्यो धनं प्रयस्छन्तो उ्ययर्ति अय पनः 
प्रतयहातृहदयऽबाक्थत पव मुक्तं प्रयस्दु्न व्येति, एव कवटखमनः 
सध्या चस्तनस्य पापक्षयनापि साध्या मुक्तियत्र फठ तत्र यन्मनसा 
भ्यायर्त।ति न्यायेनेन्द्रियद्कयस्ताध्यसकीत्तेनस्य पापक्षयः फलमिति न 
चत्रामत्वाह । (क चिच्न"मित्यादिना । एवमस्य वाक्यस्य चिश्रता- 
बु(दनससपरत्व सखस्मवात न ज्ञानवताऽधकारकद्पना युक्ता । “सां, 
केत्यम्  इत्याद्वचन विरात् । ननु धद्धादावहान सकीत्तनमासन्न 
मरणस्यव पापक्षयहतुभूत क नस्थात्। भ्पतावतांङखमघनिहरणाय 
एुसामर' “शकौत्तन मगवतो गुणकम्भनास्न(म्" । “विक्रय पजमधवान् 
यद्जामलाऽपि नारायणात प्रषमाण इयाय सक्तिम्" इव्यत्र चियमा 
णत्वस्य श्चवमाणत्वात् । तथा, यस्यावतारगुणकम्मेविङडम्बनानि नामा 
नि यु विगम वचिवश्चा गणान्ते' “तऽनेकजन्मक्षमरे सहसेव दिष्वासं 
यान्ध्यपाहृतश्त तमज प्रपद्यः* इव्युक्तिषु विगमश्रवणाच्च, पव साङ्क 
त्याद् चक्यान्याप समानप्रकरणस्थानि, तत्सषमानाथानि च पराणां 
न्तरगतानन वाक्याने प्रयमाणाधेकाराण्यवः ततश्च स्मातं प्रायश्िन्तं 
जवतः पापन्लयहतुः सङ्कतिन तु स्रयमाणस्याति चत् । न । “तावत्ति. 
छात दह.स्मन्काटकरपषसस्मवमः' इते काराहवचने गाषिन्दसङ्कात- 
नस्य सत्यव दृह पापक्चयदतुत्वश्चवणात् । यज हि गोविन्दसलङ्कीन्त 
नावापक पापावस्यानामय्युक्तम् , यदे च तेऽपि गोविन्दकीत्तने 
जावतः पाप ततषठत्, तद्वाधकत्वप्रातपादन विरुध्येत । श्रयते च~ 

गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् वापि पिबन्भुञ्जन् दसस्तथा । 
रुप्णङृष्णाते खङ्कीत्थ मुच्यते पापकञ्चुकात् ॥ 

दत वचन वाशब्देन जीवतो यस्यां कस्यांचिदप्यवस्था्यां स. 
ङ्गातचतनन पापक्षयः। ककञ्च सङकीत्तनस्य पापक्षये जनयितभ्ये न्न 

६६ ५, क्षि 

यमाणल्वापक्षाया काचत्कवटडखया भक्त्या इत्यक्त पाष्कटप व्याहुन्यः 



® © ®= _ क © 

सङ्ालनात्भकनत्िनेणंयः। ५९, 

त । न च विस्पष्ट श्रयते ्ियमाणानामेवाघकश्चयकरं सङ्कीत्त. 
नामात । कृट्पना चाक्तानकप्रमाणावसध न सम्मवतात्युक्तम । “पता 
वताङ" मित्यस्य तु स्वारस्येन अरतीयमानोऽथा$न्य पवामियुक्तरूकः । 
तथा हि । अटं शब्द्स्तावद् शथेः , पय्यापिवचनो निवारणवचनश्च। 
तत्रास्य पय्या्तिक्चनस्वेऽरु महो मट्लयेतिवदेतावदरूमिति श्रथमा 
स्यात् ततीयान्तत्वश्रवणान्न, अरमतिप्रसङ्गनेतिवान्नेवारणाथः । 
एवं चाघक्चषयायेतावन्न कत्तव्यपित्यथेः । किं तदित्याकाष्घायामाह । 
“सङःक्मत्तन भगवता गुणकम्मनास्रा नमात । तेषां प्रत्येक सम्यक्त 
तनस्य सवासनपापक्षयद्वारा म॒क्तिह तुत्वन पापक्षयमान्र समरदितानां 
वेयथ्यांत् । तस्य यथाकथचिदुचचरितान्यतरमाच्रल्लाष्यत्वात् । तः 
दाह विक्रुदवेति। उद्यतदण्डपुरुषददननोऽत्पन्नमयतयाक्रोश्पू्वेक नतु 
स्व॑परमनेह।दनदेतुखख्कितम् , तत्रापि पुत्रवुध्या न मगवद्ुध्या , 
तदापि श्चियमाणस्वेन शियिलगात्रत्वान्न स्पष्टम् ।!, तथा प्रसिद्धमहापां 
तकोभ्जामिखोाऽपिन तु यथाकथख्चिल्परप्रादजातपाततकः, सोऽपि म॒क्ति 
नत्वघक्षयमान्रामिति । एवश्चाघक्चये समुदितानां वेयथ्य॑परामिदं वाक्य 
म्। नतु च्रियमाणत्वस्याधिकारिविशषणत्वपरमपि, वाक्यभेदात् । 
"“यस्यावतारे"त्यपि दचनमसखु्िगमावस्थायां सङ्करी नस्य पापक्चय- 
दवारा मुक्तिदेतुतामाह न तु तद्वस्थान्तरे पापक्षयहेतुतां निराकन्तमष्टे; 
उक्तवचनाक्ेरयघात् । अन्यथा ववेवश्चखश्रवणात् तस्यामप्यवस्थायां 
तदभावे कृतात्सककी ते नात्पापश्चया न स्यात् । "गच्छास्तिष्टन्"» हत्या. 
दवस्थाश्रवणास्च तदि तरावस्था्यां रतस्य तस्य तद्धतुत्वं न स्यात् 
तस्मराक्षयमपि व्यवस्था । 
भय~ _ _ ५ । ह 

ते पपेऽनुतापो वे यस्य पुसः प्रजायते । 
प्रायदरिचन् तु तस्येक दरिसंस्मरणं परम् ॥ 

इति वचन।दननुतक्ताविषयं स्मातप्रायरिचन्तम् । इतर विषयं तु प्र् 
तभरषति चेत् । न । स्मातंप्रायरिचरेऽप्यनुतापश्चवणात , साङ्केत्यादिव- 
चन विरोधाच्च । उच्छृष्त्व परेक शब्द वत्यु्तव चने च सवास्नपापक्षयेऽ 
चुतापपिक्षोक्तेः । नापि देश्क्ालाद्यपक्षया व्यचस्था । 

चक्राङकिरस्य नामानि खदा सर्वत्र कीरसयेत् । 
नाशौचं कीरेन तस्य स पवित्रकरो यतः ॥ 

इति विष्णुधम्भवचनात्।ध्यत्र तन्न स्थितो वापीति पाद्मवचनास्च ` 
नचेवं सवे षामन्नेव प्रदत्तः स्मातीवेधनामानथकषवम् । बहुतरदुवासना- 



(9 क्क 

६० वार भिन्रोद्थनाक्तप्रकाश्- 

वश्चेन भगवन्नामविमुखानां तज्ैव प्रदत्तः, ददयन्ते हि ताहश्ा अपि 
वहवः पुरषाः । पवञ्च स्मातेविधिविरोधामावेन मन्ज्राथवादेभ्योऽप्यव- 
गम्यमाना सङ्कीत्तनस्याघक्षयहेतुतावदयमङ्गीकायौ देवताविग्रहन्या- 
यात् । तस्माद्यदा कदाचिद्त्न कुत्रचिच्छ्धदाभक्तिज्ञानायुतापश्चुद्धिरहिः 
तेनापि सरृदु दितं भगवन्नाम प्रारच्धमहदवमानमबखाचु्ठितपापेतरद्- 
लिखमदो निवत्तयाति । प्रारूधस्य तस्य "तावदेव चिरम्६ति भोगे. 
कनाद्रयत्वावगमात्। हइतरयोरप्यहसोः कीत्तनानादयत्वश्रवणेन भोगे. 
कनादयत्वात् । यथोक्त- 

पद्मे त 
सतां निन्दानाम्नः परममपराघ षितयुते यत स्याति यतं कथमु 

सहते तद्धिगदामिति ?। 
नाम्नो बराद्यस्य हि पापवुद्धिश्रविद्यते तस्य यमेविद्युद्धिः । ६ति च। 

न्रियमाणेन तु येन कनचित्सरङृदुक्तमपि तत् अदो निन्त 
जनयत्काशीमरणन्यायेन मुक्ति जनयति । “यस्याचतारे” त्युक्तधत् । 
भरखादिसम्पक्नेन तु अभ्यस्यमानं भगवन्नाम सवाखनपापश्चय जनयदन्ते 
नामोच्चारणाभावेऽपि सक्तावुपयुज्यते । उक्त दि- 

सत्य ब्रवीमि मनुजाः स्वयमूष्वंवाह् 
यों भां मुकुन्दनरसिदजनाहनति । 
जीवो जपत्यनुदिनं मर्ण ऋणीष 
पाषाणकाष्ठसदृशाय ददामि मुक्तिम् ॥ ति । 

तथा सखाघनचतुष्टयसम्पन्नस्याचुचितश्चरवणमननस्यापि कतभि. 
सप्रतिबन्धाद्गवति वेदान्तप्रतिपादितस्वरूपे चतो ऽनवतारे भगवन्नामस्त- 
ङ्की त्तं प्रतिबन्धनिव्स्या तत्वज्ञानोत्पत्तावुपयुज्यते । यथोक्तम्- 

नक्तं दिवा च गतमीजितनिद्ध पको 
निदधन दक्षितपथो भितसुक् प्रश्चान्तः। 
यद्यच्युते भगवति स्वमनो न सज्जे 
न्नामानि तद्रतिकराणि पठेदलञ्जः ॥ इतति । 

अश्र च निद्धेन्त्वाङ्षेखङकीत्तनं तेषामाश्चम चस्पसात् । अन्येषां 
तु आश्चमान्तरवतां न स्षद्पेक्षणम् “अनस्यगतयो मत्या भोगिनोऽ- 
पि” इत्यादिना तद्रहितानामपि भगवन्नानैकानिष्ठानां सुककिभ्रवणात् । 
'"स्वधस्माज्द्विता तिष्णानाममान्रैकजद्पला” इति नाममात्रंकानष्ठानां 
स्वानपेक्षताप्रतिपादनाश्च । उक्तञ्च भगन्न, रेोमुर्दाङाद्धः । 
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स्मरणात्मकम्छिनिणंयः। ६? 

आङः रत चतसां सुमहतामुच्चाटनं चाहस। 
भाचाण्डारुममुकलरोाकसुखम वदयञ्च मुक्तिश्चियः॥ 
नो वक्षांनच दक्षिणां न च पुरद्चय्यौ मनागीक्षते 
मन््ोऽय रसनास्पृगेव फटखति श्रारामनामात्मक्ः ॥ ईति । 

तत्सिद्धं सकीत्तनश्य भुक्तिफलत्व पापक्षयायनेकफरत्व चस्या 
स्तामेतद् , भगवक्नाममदहिम्नो ब्रद्मादिभिरपि साकल्येन वक्तुमश्क्य. 
त्वात् । 

अयञ्च सक्चेषः। 
विद्वास्तमक्त्यथाधेयामभावे कदापि कुजापि कथञ्चनापे । 
उक्तं सष्टश्नाम हरेदैरीति ध्वंसं प्रकुयोदखिखाघयश्चेः ॥ १॥ 
कृष्णेति रामेति शिषेति शब्दान्वि्वासयुक्तस्तु सदाम्यसद्यः। 
छेश्ध्वा परां भाक्त मथ प्रबोधं मुकः स भूयादिति सिद्धमत्र ॥२॥ 

कल्ष्वखनदेतुदुंस्तरभवजठनिघेरंढः सतुः 
जनको यदच विधातुस्तुष्टोऽनेन स हरिभेवतु ॥ २॥ 

इति शङ्कात्तनानेणयः ॥ 

॥ सथ स्मरणनिणेयः ॥ 

त्च स्मरणं नाम भगवन्नामरूपादानामनुसन्धानभ्यानापरपस्योयो 
मानसो व्यापारावेश्चिषः। तच्च कतव्यत्वेनाक्त- 

पाटूमे । 
स्मतेव्यः सतत विष्णुचिक्मतंब्य न जातुचित् । 
सवं वि धिनिषघाः स्युरेतयोरेव किङ्कसः॥ इति । 

स्मरणे च प्रवतिन्नानाविघसतत्कम्मेसाध्यति ददित तच्द्विधाना- 
मेतत् किङ्करत्वमुक्तम् । निषधानां किङ्करत्वाक्तिरपि तान्नषेष्याना- 
मेतच्परबन्िप्रतिबन्धकत्वात् । स्मरणस्यात्यन्त सत्वश्चोधकत्वमुक्तं- 
भागवते । 

विद्यातपश्राणनिरोधने्रीतीथां भिषेकवतदानजप्येः। 
नाव्यन्तश्चुद्धि खभतऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे मगवत्यनन्ते ॥ ६१ । 

[ श्रभा० स्क० १२ अ०२३श्छा० ४८] 
तस्य भगवन्मुत्तंमक्तिकैराग्यश्च(नदे तुत्वमपि। 

अविस्मतिः कष्णपदारवन्दयोः [श्चणोत्यमद्राणि च श्च (९)तनोति। 

® 

( १ ) क्षमे तनोतीति क्रीभागवनं पाठः । 



२ वीरामिनच्रोद् य मक्तिप्रकाच- 

स्त्वस्य शुद्धि परभात्ममक्ति ल्ानञ्च विज्ञानाविरागयुक्तम् ॥ इति । 
[ भ्रामा० स्क० १२ अ० १२ श्छो°० ५४ | 

लनन्मृरतिस्फूरतिः । निक्षनं=सलविलासािद्यानेवतकम् । अत्यन्तसतत्व- 
शुध्यादेकं च स्मरणाच्रच्या भवतात्याश्चयन पाद्य सततशाञ्द्ः। अत 

+ 
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विष्णुसस्मरणादेव समस्तक्टेशसक्षयः। 
मक्ति प्रयाति स्वगाप्तस्तस्य विघ्नोऽनुमीयते ॥ 
तस्मादहानशे विष्णुं सस्मरन्परुषो म॒ने। 
न याति नरकं शुद्धः सक्षोणाखिलटकर्पमरषः ॥ इति| 

ननु पाद्यरवेस्णवयोर्विर्मो; कम्मेत्वनिहेशेन स्मरणस्य तदथंता 
प्रतीपते । विष्णुदच मन्त्रवण॑नोपांडुयाजाथत्वेनावगत इति स्मरण 
तद्वारोपा्युयाजाङ्गम् , उत्तमप्रयाजादेगतावष्णुस्मरणवत् । पवञ्च 
स्मरणस्य पराथत्वान्मक्त्यादिफलश्चुतिरथवादः, अपापद्खाकश्चवणवः 
दिति चत् । 

न विधिश्चब्दस्य मन्ञत्व इति स्ययेन [ प° मऽ अ० १० 
पा० ४ अधि० १४ सू २२ ] मात्रवर्णिकाषेष्णुराब्दद्वारेव विष्णोः 
क माङ्खस्वात् । यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते “अविस्मृतिः कृष्ण 
पदारविन्डयो'"रिति च शष्दान्तरेणाप्यथं निर्दिदष स्मरणविधानात् 
उत्तमप्रयाजादिषु तु विष्णुरशब्देनेव क्रियमाणस्मरणस्य युक्तमङ्गव्वम् । 
पद्ारावेन्दयारत्यन्तं कम्मानङ्त्वाच्च न तत्स्मरण तदुपयोगि । विष्णु, 
स्मरणमान्नस्योपांश्युयाजयता, इतरस्य तु मुक्स्याद्यथेतति चत् । न। 
ताद्थ्यंद्यकस्पने मूखभूतश्चुतिद्कयकदपनायां गौरवप्रसङ्गात् । पमण. 
वाक्यस्य स्वातच्छयेण प्रामाण्याभावात्। सवेषि्धनिषेधानां किङ्करत्वध्र- 
तिपादनस्यात्यन्तं निराटम्बनत्वापातार्ख । उपांश्युयाजस्य स्वगोथत्वन 
स्वगस्य विश्नत्वप्रतिपादनायोगास्च । पवकारश्ुतेमकव्युक्तेद चात्यन्तं 
वैयथ्याचाताच्च सवेकम्मेणास् विष्णुप्रीलयथत्वान्न कमत्वानरद शो विस. 
भ्यते तस्मात्तत्तत्पराणांजस्यपय्यारोचनयाऽऽवत्यमानमगवत्स्मरणस्य 
स्वातन्न्येण मुक्तिदेतुत्वमाश्रवर्णायम् । श्रुयते चेतदोपारतापनीये । 

सद्ा मां सस्मरन्ब्रह्म मलत्पद् याति निदिचतामिति । 
केवस्योपनिषथपि । 
उमासद्ट(स परमेदवरं परभुं चिटोचखन नीखकण्ठं प्रशान्तम् । 

ध्यात्वा सीनेगच्छति भरतयोनि समस्तखाद्षि तमलः परस्तात्॥इति। 



स्भरणात्मक मक्तिनिणयः | ६३ 

अत्र भृतयोनिभ्=परमात्मा । अरशयत्वादि गुणको, धम्मांकेरिति न्वाया- 
त् । सरृत्स्मरणं तु सङ्ीसनवत्पापक्षयदेतुः । चथाक्त- 

श्रीभागवते । 

सङ्रन्मनः छस्णपङ्ारविन्दया 
निवोश्चित तहुणरागे येरिह । 
नते यम पाराशभ्तदच तद्धशान् 
स्वप्नेऽपि पदयनिति हि चणेनिष्ताः ॥ इति । 

[ श्रीभाऽ स्क ६ अञ ९ इटो० १९] 
मना निवेशने हेतुस्तदुगुणरागीति ॥ भगवह्ुणपु रागा यस्य ततु, 

तथा । गुण।इच तत्र तज्ोक्ताः । 
वहापीडं नटवरवपुः कणेयोः कणिकार 
विभ्रद्वासः कनककपिश्च वैजयन्तीं च माकम् 
रन्ध्रान् षेणोरधर सुधया पृरयन्गोपनुम्दे 
वृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविश्द्रातकीर्तिः ॥ 

[ भ्रीमा० स्क० १० अ० २१ श्छो०५ | 
तं गोरजःक्ुरितकुन्तखवद्ध बह 
वम्यप्रसुनरूचिरक्षणचारुदा सम् । 
वणुक्रणन्तमनुगेरयुगी तकति _ 
गोप्यो दिरस्ितदटश्ो ऽभ्यगमस्टलमताः ¢ 
भ्याम हिरण्यपरिध चनमास्यचहं 
धातुप्रवारुनरषेषमनुघतांसे । 
विन्यस्तहस्तमपरेण धुनानमभ्जं 
कर्णात्पलाटककपालमुखाग्जह।सम् ॥ 

[ प्रभाग स्कर १० अ० २३ श्छो० २२ | 
९ छ, क क के, क कुन्ददामङूतकतुकवेषो गोपगांधनन्रृतो यमुनायाम् ॥ इति । 

[ आ्राभा० स्क ० १० अर ३५ छो २०} 
तथा- 

प्रतप्चचामीकरचण्डरोचनं स्फुरत्सटाकखरजुम्मिताननम् । 
करालदषट करषालचञ्चलश्चरान्तजिह्न भ्रकुर्टामुखोल्वणम् ॥ दति । 

[ शराभा० स्क० ७ अ० ८ छो* २०-२१ ] 
तथा- 

(आक चे 9 [ ० गुषथ व्यक्तराज्या व्यचरदयचुवन पद्मपन्थां प्रियायाः 
पाणिस्पश्ाक्षमार्यां सजतपथसख्ज। वो दरीन्द्राजुजाभ्याम् ॥ 



क. 

६४ वीरमिश्रादयमक्तिप्रकाश्ो- 

रूप्याच्ट्टरपेणस्याः प्रियतिरहरुषा रोपितश्रूविजम्भ 
तरस्ताच्धिवद्धसतुः खलदवदहनः काोसखेन्द्राऽवतान्नः ॥ इति । 

वृह॒श्नारदीयेऽ्पि सकृत्स्मरणस्याघघातकतोक्त। । 
सक्रत्सस्भरणादिष्णाोनर्यान्त शस्ञ्चयाः ॥ इति । 

पाद्मज्पि~ 

प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नामस्मरतां नणाम् । 
सद्यो नश्यति पापो नमस्तक्मे चिदात्पने ॥ हति । 

द्युचित्वाद्यनपक्षस्षशोक्त-- 
मविष्ये ~ 

अपविन्रः पविश्रो वा सवावस्थां गतोऽपि षा। 
यः स्मरेदेवमीक्चान न स पापेन लिप्यते ॥ इति । 

विष्णुरदस्ये-- 
हरिरति पापानि दुश्रचित्तेरपिस्श्रतः 
अनिच्छयापि सस्पृषटो ददत्येव हि पावकः ॥ इति । 

स्मरणप्रकारश्य- 
श्रीभागवते । 

पकेकशोज्गानि धियानुमावयेत 
पादादि यावद्धसितं गदाभ्रतः। 
जित जित स्थानमयोद्य धारयेत् 
परं पर शुध्यति घीयथायथ। ॥ इति । 

[ श्रीभा स्कन्ध० २अ०२ श्छो० १३] 
श्रियमाणतादश्चायां तु भगवत्स्मरणमेकमप्यनेकधम्मसाध्यं मुक्ति 

हेतु च । 

पतावान्सांख्ययगाभ्यां स्वधमस्मपरिनिषठया । 
जन्मरामः परः पुसामन्ते नारायणस्म्रातिः ॥ 

[ भ्रीभा० स्कन्ध० २अ० १ श्छो० ईद) 
तस्मात्स्वास्मना राजन् हयदिस्थं कुरु केशवम् । 
भ्रियमाणो द्यवदहितस्ततो याहि परांगतिम् ॥ 

[ भ्रीभा० स्क० १२ अ०३ छो ४९। 
भ्रियमणेरभिधष्येयो भगवान्परमेरवरः। 
खत्ममाव नयत्यङ्ञ सवौत्मा सदैदद्रानः(१) ॥ 

[ श्राभा० स्क० १२ अ० ३ ऋछो० ५०] 

( १) स्े्षश्रयः, स्वैसभव इति च पाठन्तरम् । 



पादसेवनास्मकचक्छिनिणंयः | ६५ 

उतवचनमभ्यः 

ताद्द भगवरस्मरण सखादरतावत्कम्मसहण्याथमाप। 

न्यूनातिरिक्ततासिद्धो कलो वेदाकतकम्मेणम् । 
दरिस्मरणमेवात्र सम्पूणं कलदायकम् ॥ 
हरिस्मरणनिषठानां ररिपृजारतात्मनाम्। 
सत्य समस्तकस्माणि यार्ति सम्पृणतां दिजाः ॥ 

हति बृहन्नारदोयाक्तः । प्रतिकम्मोवुस्ित्वमाभिप्रेव्य निघ्ररतशाब्दोक्तिः। 
अनन्तरवचनाद् “यस्य स्मरस्ये"ति वचनाश्च स्मरणस्य पृजाकीस्नाम्यां 
समुख्यये प्रात्त केवरखस्मरणस्यापि साह्ुण्यकररस्वज्ञापनायेवकारः ¦ समु- 
खखयनेरपक्षये शााशक्ताथिकारि मदेन पद्धव्यकेगुण्यवेगुण्यमेदेन वा व्य. 
वस्थापनाये । बहुयचनं कमसम्बाग्यसखकरखपुरषरमेप्रायण । फरान्त- 
राथमप्यमुष्याक्त-- 
गापालेत्तरतापनय । । 

वरजस्य यमुनापारवासिन दु्बालसे मेष्य दातुमु्यतानां यस॒ना- 
सरणोपाय ष्णि बह्मचारीतिसूपरणगमु पादेदय श्रुतम् “य मां स्मुत्वा 
ऽगाधा गाधा भवति, यमां स्स्र्वाऽपृतः पता मवति, यमांस्प्रत्वा 
वता वती मवात, यमां स्म॒त्वा सकामो निष्कामा भवति, यमां 
स्म्ुत्वाऽश्राजियः श्चात्रयो भवतोति दिक् । 

सकत्स्खरता योऽखिखपापहन्ता स्म्रतोऽसकरद्श्च विसक्तिकाता। 
विश्वो वावस्थितिनाश्ाकनत्ता तुष्टः स भुयाद्ययनाविदता॥ १२॥ 
इति कामस्मरणनिणयः । 

अथ पादसवननिणयः । 

पादसवन नाम मगवत्पासिचिय्या, चमसन्दाखनपवमदहात्सबायन- 
करूपा । खा च सामान्यतः कतञ्यत्वनोक्ता । 

श्राभागवत-~- 
का चु राजान्नन्द्रियक्षान् सकुःन्दच्चरणगाम्बुजम्। 
न भजत्लवतोसरत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥ इति । । 

[| आभा० स्कण० ११२ अ० २०२ 

अश्न च नेव वेगुण्यशङ्त्युक्तं तत्रैव- 
मन्येऽकुःतश्चिद्धयमच्युतस्य पादाम्बुज्ञोपासनमन्न नित्यम् । 
उद्विञ्यवु्रसदात्मभावात् सबात्मना(१) यत्र नकत्तत भः॥ इति। 

[ भामा९ स्क० १२ अ० २ छछाऽ ३३ 
~ ---- -“ ~ ~ ------ --------~--~----- ~~~ -----~---~--~--------------~ 

( १ ) विद्वात्मनति क्रौभागवते पाटः । 

त° मर र 



६६ दार पिवोद्थमाक्तप्रकाकचा- 

अस्यान्तः करणकशोधकत्वे- 
यत्पादसेवामिरुचिस्तपस्विमामशेषजन्मोपचितं मलं वियः। 
सद्यः क्षिणोव्यन्वहमेधती सते यथा पदाङ्कुष्ठविनिःखना सरेत्॥ इति 

[ भ्रभा० स्कऽ ४ अ०२१ शाण ३१] 

वेराग्यादिरहेतत्वे संसार दुःखनिवत्तकत्वे च- 
विनिद्धसाहाषमनामलः पुमानस्ङ्गविङ्ञानविश्षवीय्यवान् । 
यदाप कतकतनः पुनन ससत कुह्वां प्रपद्यते ॥ इति । 

[ श्रोभा० स्क० ४ अ० २९१ छा० ३२] 
तावद्ध द्राघणगहसद्ान्नामत्तं शाकः स्पृहा पारभवोा विपुलश्च खाभः। 
तावन्ममत्यखद वग्रह आतसिमूल यावन्न तर्ङाघ्रमभय प्रव्रणोत खाकः॥ 

॥ [ श्राभा९ स्क० ३ अ०९. छा० ६] 
दात च। 
पुरुषाथचतुष्रयदेतुव्व- 

धम्माधकाममोक्षाख्यं य इच्छच्छरेय आच्मनः। 
पएकमव हरस्तत्र कारण पादसेवनम् ॥ इति। 

पवश सवापि मगवन्पार्चय्याक्तप्रणारुकया मुक्तिहेतुरिति सिद्धम् 
अथ सांवत्सरिकास्तादरेशषाः । 

तज् फाल्गुनकृष्णप्रात्तपदि श्रीभगवतो दोकात्सवः काय्यः। 
चेतर मास सनि पक्ष एकादश्यां नरोत्तमः। 
दालारूढ महाविष्णुं कुयाद्ध क्या महोर्खवम् । इत्यपि कचित् । 

पतन्महिमा चोक्ता- 
गारुडे । 

दाखारूद प्रपश्यन्ति कृष्णं काटेमलापहम् । 
अपराधसखहसेस्तु मुक्तास्ते धरूणने छेते ॥ 
आन्दाटनादेने प्रात सुदेण सहिताः सुराः। 
कुवन्ति प्राङ्गणे स॒त्य गीत वाध हर्षिताः॥ 
तावात्तिष्ठन्ति पापानि जन्मकोटिकतान्यपि । 
यावन्नान्कोलयेद् भूप ऊष्णं कसविनाशिनम् ॥ 
दाखास्थतस्य ष्णस्य येत्र कुवन्ति जागरम् । 
सवेषुरयफङावािर्निमेषेणेव जायते ॥ 
दाखास्थिततु ये विष्णुं पदयन्ति मधुमाधघे। 
क्रीडन्ते विष्णुना साद्धे वेकुण्ठ देषववन्दिताः(१) \ 

( १) देवपूजिता इति पाठन्तरम् । 
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तस्मास्सर्वभ्रयल्नन दाङायान्नामहार्सवः। 
काय्यै: खर्वफलावाप्त्ये सर्वपापहरः श्चुभः ॥ इत । 

तथा चेत्रश्युदद्याद्द्यां दमनकोरसखलवः । 
यथोक्तं तत्रेव- 

चेते मास्ति तथा विष्णोः कार्य्यो दमनकोर्सखवः । 
वेष्णवेवि्णुभक्स्या च जनतानन्द्व्धनः । 
डेवानन्दखमुद्भूता देभ्या दमनमञ्री ॥ 
निवेद्य।( विष्णवे भक्त्या सवेषुण्यफटेप्ुमिः ॥ शति । 

रामाचनचन्दिकायाम्-- 

द्ाददयां चेत्रमासस्य शुद्धायां दमनोत्तवः | 
बो घायनादिभिः भ्रोक्तः कन्तव्यः प्रतिवत्सरम् ॥ 
पारणादहे न खभ्येत द्वादशी घरिकापि चत् । 
तदा त्रयोदश्ची ग्राह्या पविज्रदमनापणे ॥ इति । 
माधवे द्मनारोपो मघोन वेदितो यदि । 

वेशाख्यां श्रावणे माद्रे कत्तव्य वा तद्पेणन् ॥ इति च । 
अथ प्रयोगः । 

उपवासदिने भरातः स्नानादि नि्वैच्यं दमनकारामं गत्वा क्रमेण त. 
मादाय चन्दनादिना तत्रव त भ्रपूजयेद् । श्रीृष्णपूजा्थ स्वां नेष्या. 

मीति सम्प्राथ्यं प्रणमेत्। यथादेवतमन्यत्रोहः । तत उत्पास्य कारुदस्ते- 
दत्वा तस्मे मूस्यदानपूवेकं तत आदाय पञ्चगव्येनाभेषिच्य शुद्धोदकेन 
प्रक्षास्याशोकमुरे स्थणण्डिरु स्थापयित्वा तस्मिन्दमनकेऽशोककाल- 
वसन्तकामान् गन्धाः प्रपूजयेव् । श्च देत्ति काममान्र पूज्जयेदित्यन्ये । 

अश्चोकाय नमस्तुभ्यं कामसरीश्ोकनाश्चन । 
दोका्तिं हर मे नित्यमानन्दं जनयस्वमे॥ 

श्त्यश्चाकम् । 
जुख्यादि क(खपय्येन्तः कालरूपो मदाबरूः । 
कलते चेव यः सवं तस्मै कालात्मने नमः॥ 

श्त कालम्- 
वसन्ताय नमस्तुभ्यं इक्षगुरमरताभरिय । 
सद्टखमुखसलवाद ! काररूप ! नमाऽस्तुते॥ 

श्त वसन्तम- 
काम | मस्मलमुद्भूत | रति वाप्पपारेष्ट्ुत । 
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६८ कवीरमिज्ादथमक्तिप्रकार- 

कऋषिगन्धवद्षादिविमेाहक | नमोस्तु ते ॥ इति कामम् 
पवञ्चतुरो देवास्तत्र सम्पृल्य-- 

नमोऽस्तु पुष्पवाणाय जगदादलादकारिणे । 
मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिग्रीतिभरियायते॥ 

इति दमनकमुपतिष्ठेत् । तत अ।कामाय नम इति मन्त्रेण सपरि 
वार मन्मथरूपिणं दमन गन्धादिभिस्तत पवोदुभूतद मनेन पूजयेत् । 
ततो धोतनववाक्षसाऽऽच्छाद्य नवे वेणवे पटले निधाय मङ्गलवाद्यगीः 
तपुसुषघुक्तादिषेदद्योषेण स्व णह मानयेत् । ततो रत्रौ देवं सम्पूञ्यत 
द जुश्चया दमनाधिवासनं कुय्यात् । तदित्थं दृवस्य पुरतः स्थाण्डलमुप- 
िप्य तत्रा्टदृरं कमर त्वा स्ितपातङृष्णरक्तवणः सम्पूय तद्ध 
हिश्चतुष्काणं विधय पीतवण्न सम्पूयं तद्रदिवेन्ञंखुमण्डटज्यं वि 
धाय इवेतर्तपीतेः सम्पूर्य तद्वादेश्चतुष्कोणं विधाय रक्तवर्णेन पूर. 
येत् , सचंतामद्रं वा सम्पादयेत् । उपरि पञ्चवणं वितानं कुयात् । 
उक्तमण्डले शुद्धोदकपूणं देमरलफलयुतं कुर्म निधाय तस्मन् दम 
नपटरु सस्थाप्य~- 

पूजाय देवदेवस्य विष्णोलेक्ष्मीपतः प्रभोः । 
दमन त्वमिहागच्छ सान्निध्य कुरु ते नमः॥ 

इति दमनके तन्न तदेवतामावाहयेत् । ततो दमनपूवभामे ङ्ग 
कामदेवाय नमः ही रस्ये नमः । ईति रतिसाहितं कामदेव गन्धादिमिः 
पूजयेत् । ङ्गा मस्मश्चसीराय नमः । इत्यान्नय्याम्। क्कीमनङ्गाय नमः । शत 
दस्िणस्थाम् । गा मन्मथाय नमः । इति नेऋऋत्याम् । इकू वस्रन्तस्तखाय 
नमः। इति वारुण्याम् । कग स्मराय नमः । इति वायब्याम् । ीभिष्ुचापाय 
नमः । इति केवय्योम् । क्क पुष्पवाणाय नमः। इतीन्ञान्याम् । हीं रत्य 
नम इत्यस्य सवत्रायुषङ्कः । ततः “तत्पुरुषाय ववद्यह् कामदेवाय चा 

मदि । तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्” इति कामगायत्या कमनमषश्टोच्तरशतम- 
भिमन्ञ्य, गन्धादिभिः सम्पूज्य, इद यमन्तरेण पुष्पाञ्जलि निवेद्य, 

नमोऽस्तु पुभ्पवाणाय जगद्ाद्कादकारिणे । 
मन्मन्थाय जगन्न रतिप्रिय नमोश्स्तुत॥ 

इति नमस्कुपात्। 
ततः- 

क्षीरोदचेमहानायश्चय्याचास्थत वेच्रह । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधो भवत नमः ॥ 

इति परमेश्वर प्राथ्य, पुष्पा दत्वा, दमनं खचतो र्न् गाता. 



(क क्ष र् © 
पाद्सवनास्पक्बक्नणयः) चैर. 

दिना रात्निमतिबाहयेद् । श्यपिवाघननम् । 
प्रातर्नित्वपूजान्तं विघायानेकोपचारेः पनः खम्पृज्य द्मनमजरा 

सदुवा गन्धाक्चतयुक्ता मूखमन््रणाभमिमच््य कराभ्यां गरहीत्वा- 
देवदेव जगन्नाय बाड्डिताथेप्रच्ायक । 
हर्स्थान् पूरय मे विष्णो क।मान्कामेद्वरीपरिय । 
इम दमनक देव गहाण मदनुग्रहात्। 
द्मां सांवत्कछषरी पूजां भगकन्परिपूरय ॥ 

इतिजप्त्वा मूखमन्नेण भगवत्यपयेतु। ततो यथासो दमनक्मारोभ्य 
भगवन्तं प्राथयेत् । 

प्रणिविहुममालाभिमन्द्ारक्कसमादेभिः। 
इयं सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरुडध्वज ! ॥ 
वनमालां यथादेव कोस्तुभं सततं हदि । 
तद्धदामनक्ां मालां पूजां च दुदये षद् ॥ 
जानताजानता घापि न छत यत्तचाचनम् ; 
तस्व पृणेतां यातु त्वत्प्रसादाद्रमापते ॥ 
जतं त पुण्डरीकाक्ष नमक्त विदवमावन। 
नमस्तेऽस्तु इषीकश्च मह ।पुरुषपूवेज ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाद्ीन भक्तिदीन सुरेद्वर । 
यत्परूजित मयदेव परिपणे तदस्तु मे॥ इति ॥ 

ततो देव नमस्कृत्य गुर दमनन वल््ञादिना च सम्पज्य भगवति 
कमे निवेद्य स्वयं च तत्प्रसाद्त्वेन दमनशेष धुत्वा द्विजान्खम्पृज्य भो. 
जयेत् । स्वय च बन्धुभिः सह भुञीतेति। इति दमनोत्छवः। 

_ भथ जलक्रंडोस्सवः ॥ 
गाश्ड-~ 

बिक्षिष्य जलपाज्रे तु मासे माधवस्लं्के । 
भाधवं येऽचयिष्यान्ति देवतास्ते नरा भुवि ॥ 
स्वणपाज्रऽथवा रोप्ये तापने वा सन्मयेऽपिवा। 
तोयस्थ योऽचयदेव यालिम्रामसमरद्धवम् ॥ 
प्रतिमां वा महाभाग तस्य पुण्यमनन्तकम्! 
तस्मास्येष्ठे खद् भूष | तोयस्थं योऽच्यद्धासेम्॥ 
धौीततापा नरस्तिष्ठेद्यावदाभूतसंप्मवम् ॥ इति । 
लेयः कारुविकद्पोऽयमुष्णस्य तारतम्यतः। 
गन्धोदकयुते पात्रे नित्यपूजां समाप्य च ॥ 



[ + कि की 

७० वीराभमिच्रोद्य न ्तिप्रकाकल- 

अतिवाह्य दिन रात्रो नीत्वा देव निजासनम् । 
पञ्चोपचार; सम्पुञ्य तीथ श्राय विसजजयेत् । 
अत्मानं गरृहदायदि तेन तीथन पावयेत् ॥ 
द्वादश्यां तु जरे रा्ावचयेद्ररुडाक्तेतः । 
ब्वादभ्यां पृजयेद्राजो जरुस्थं जरुशायिनम ॥ दति । 

निष्णुवरम्मोत्तर- | 
वैशाखे पूणमास्यां वे जलस्थं जगदीदषरम् । 
पूजयेद्ेष्णवो भक्त्या कृत्वोर्छादं सुदान्वतः ॥ 
गीतवादययपताकयेः कत्वा पुण्यसदोर्सवम् । 
ज्ये्रस्मेकाद शी शुक्रां यज्ञत्तावत् प्रहर्षितः ॥ इति । 

अय प्रसङ्गाद् वसन्तपुष्पमदहिमा। 

मद्धिकाकुसुमेदवं वसन्ते गरुडध्वजम् । 
अचयत् पर्या मक्त्या मुक्तिभागी भवेन्नरः ॥ 
यः पुनः पाट्टेः पुष्पेवेसन्त गरुडध्वजम् । 
अचयत्परया भक्त्या दहत्पाप जिधाल्जितम् ॥ इति । 
यः पदयाते तूतायायां ष्ण चन्दनरूषितम् । 
वैशाखस्य सते पक्षे स यात्यच्युतमन्दिरम् ॥ 

इति वचनाच्च छन्दतो$नुष्ठियः । 

आषाद्स्य 1सत पक्षे द्वितीया पुष्यसयुता॥ 
तस्यां रथे समासाप्य मगवन्त रमापतिम् । 
या्रोरसव प्रवत्यांथ प्रिणयेत द्विजान् बहूम् ॥ 

इति स्कान्द वचनाद्रयाोव्छवोऽपि ॥ 

भयाषादट्ुक्लद्रादर्यां शयन।त्सवः ॥ 

रामाचनचन्धिकायां गाश्ड-~ 

मिथुनस्थे सदस््रांसो न स्वापयति यो हरिम् । 
वेष्णवेः सद संभूय छनाचरुष्टिस्तद्! भवेत् ॥ 

भविभ्ये-- 
मिथुनस्थे खद स्ांश्चौ स्वापयेन्मरधघुखूदनम् । 
तुखासशिगते तस्मिन् पुनरुत्थापयेत्पमुम् ॥ 

अथ प्रयोगः ॥ 

पारणा पूवेरात्रो महती पूजां वाध्द्योषयुतां विधाय वेष्णवान 
[श [, @९ फ कषे | ̂ ९ 

भ्यच्ये भगवन्तं नाराय नरया आरोप्य वेष्णवेः सह गातवादित्नन॒- 



वादसेवनास्मकमकिनिणेयः। ७१ 

व्यध्ाषरजलाश्चय नीस्वा पुष्पाञ्जङि दत्वा यानादुताय्यं सीरेऽङ्ाक्रिन्याक्त- 
माशास्य हस्तं दत्वोपवयशयेत्। घोाताङ्चिपाणिराचातः श्रीषेष्णोरनुग्र 
हाथ शायनोक्षोरामहदास्सवं कारेष्य शति सङ्कस्यात्मन्यास्पृकषकं देवम्या- 
स र्वा 'स्वणधघम्मानुचाकन "परुषसूुक्तन"उत्तरनारायणन'' चाभिषि 
ख्य पञ्चाख्रतन सस्नाप्य सम्पूज्य जय जय महाविष्णा कदवमसुगररा 

णति सम्प्राथ्य जलमध्ये पय्यड् श्ुक्टवसखस माच्छन्न सोपधानं संस्थाप्य 
तास्मन् भगवन्तम् “अता देव" दाते मन््ण प्रस्वापयेत् | 

क्ष पय्यङ्कव्येऽस्मिन फणामणिगणामल। 
श्वतद्धोपान्तरे देष कुरु निद्रां नमोऽस्तुते ॥ 

हते नम्रस्छव्य गस्धादिभिमहापृजां छत्व, 
सुत त्वाय जगन्नाथ जगस्सुत्त भवदेदम्। 
विबुद्धे च विवुष्येत प्रसन्नो मे भवाभ्यय ॥ 

इति सम्प्राथ्ये देवस्यात्र चातुर्मास्यवतानि स्वीकुर्यात् । 
चतुरा वार्षेकान् मासान्देवस्योत्थापनावयि 
इम करिष्ये नियमं निर्विघ्न कुर मेऽच्युत ॥ 
दं वत मया देव गहीतं पुरतस्तव । 
निर्षिघ्र सिद्धिमायातु प्रसादात् तव ककव ॥ 
गरहीते ऽस्मिन् चते देक पञ्चत्व यदि मे भवत् । 
तदा सम्पूणतां यातु प्रसादात्ते जनाहंन ॥ इति । 

रावणे श्चाकस्य वजन भाद्र दघ्नः, आरिवने पयसः, कार्तिके दिवदः 
लस्येति चातुर्मास्यवतसक्षेपः। विस्तरस्तु बतप्रकाशचे ज्ञेयः। यश्षक्तो 
यः करिचक्ियमो ऽनुष्ठेयः। 

आषादे तु पसरते पश्च पकाददयाभुपोषितः। 
चातुमास्यवतं कुःय्यात् यक्किञ्चिक्नियतो नरः ॥ 

इति मदनरले मदाभारतवचनात् । ततो यथाश्चक्ति देवं स्तुत्वा प्रजा 
पारे राजनि मङ्गलमाशास्य शङ्धचरणतीय वेप्णवेः सहामिवन् प्रार्य 
गीतादिना भगवन्त परितोष्य वेष्णधान् सम्पृञ्य नरयाने भगवन्तम 
रोप्य गीतादियोषेमन्दिरमानाीय नीराज्य वेष्णवान् विखज्य निजासने 
उपवेद कभ निवेदयेत । इति शहायनोरप्रवः । 

अथ पवित्रारषपणत्छवः । 

देमादो-- 
विष्णुरहस्ये । 

श्रावणस्य जिते पश्चि ककेरस्थे देवाकरे । 



७१ वीरयिश्रोद्य मकिप्रकाल्े- 

द्वादश्यां वाुदेवाय पावेत्रारोपणं स्मृतम् ॥ 
तञ्च नित्यमुक्तं बहचपरिशि् । 

वाधना शाखरण्न यो न कुययात्पवित्नकम् ॥ 
हरन्ति राक्षसास्तस्य वषपृजािक फलम् ॥ इति । 

पद्मऽपि-- वा व 

ऊज बत मधा दालां श्राधणे तन्तुपूजनम् । 
चञ्च दमनकारोपमकुकणो बजव्यधः ॥ 

गाष्वऽपि-- . [त ता 
प्रावुर्कार तु य म्या नाचिष्यान्त पविभ्रङेः। 
तषां सांवत्सरा पृजाऽफर तस्य भविष्याति ॥ 

तस्यन्पदवित्राख्यनागस्य (१) । 

मन्तरप्रकाश~~ _ _ .. ॥ 
अथ चद्धेश्नयागन मुरुबकालो न खभ्वत ॥ 
कन्यायां चापि क्त यावन्नात्तिच्ठत ह र+(२) ॥ शति । 

अथ प्रयागः । 

दशम्यां हेमरोप्यताद्रान्यततमसूत्रेण तदसम्भवे परसुत्रेण तदभासे 
कुमाया कत्तितन कापा स्तन पविक्नाण कारयन । 
तथथा-- =, . . ८ 

स्नात्वा त्रगुण च्षगुणाकृस्य पञ्चगव्यन प्रक्ष्य श्ुद्धादकन प्रणवन 

( १ ) अत्रदमनुखन्धयम् । 
कनीयान् वाुके्ाता पवित्रो नाम नागराट् । 
निराहारत्रतो भृप्वा दवि शरदां शतम् ॥ 

तपस्तपे खमाघ्रलय देवदेवे महेश्वरम् । 
प्रषन्नक्तपस्ता तस्य पुरतः पुरुषाल्षमः ॥ 

प्रणतारतिंहरः शम्भुराविरासीदुमाधवः । 

प्रसादाभिमुखं ष्टु देवं ख भुजगश्वरः ॥ 
कण्ठ।मरणतां प्राप्तु वत्रे वरमनत्तमम् | 
तथत्यामाषित कण्ठ दधार त्रिपुरान्तकः ॥ 

येत्वान बहु मन्यन्ते यथा सम्भावितो मया। 
जप्रहामादिज तेषां फले त्वाप्त निश्वयात् ॥ इति । 

( २ ) अन्यत्रापि- 
पवित्रारोपण विभ्नात् श्रावणे न भवेद् यदि । 
कार्तिक वधेर्धिदाके कतग्यमिति नारदः ॥ इति । 



पादसवनात्मक भ्तानेणंयः | ७8 

प्रक्षास्य मूलमन्बेण शङ्खोदकनाष्टात्तरकतममिविच्य भगवक्गायत्या ता 
वद्धारमाभिमन््य नवसुटयाष्टोत्तरशततकदद्धतददंगुणितानि क्रमेण देव 
स्य जानुखनाभिपय्यन्तान्युतच्तममभ्यमकनिष्ठानि पवित्राणि सम्पाद्य तेषु 
यथाक्रमं षटूचिराश्चतु्िातिद्धाकश्चसखस्याकानङ्कुष्ठपवेतदद्धमात्रान् श्र 
म्थीन् कृत्वा अण्टत्तरसहसख्रगुणितसमुक्तदविगुणं वा वनमाखापविन्रं नि- 
माय तास्मन्नष्टात्तरक्ात भ्रन्थाच् कुय्यात् । “चत्वारो च्रन्थयः स्म॒ताः 

हति तु गार्ड। ततो याजमानपषिन्नं गन्धपचिन्र च कानिष्नेन सम रत्वा 
गुषेग्न्योः पवित्रे मध्यमसमे निवध्य साघारणपदिन्राणि जिभिखभिः 
सेः कुर्यात् । ततोऽटाक्चरेण पवित्राण्यसिमन्डय कुडःमगोरोचनकपृरे. 
रञ्येत्वा'दद् विष्णुः{रितिमन््णाचपाधघवासक त्रिरभिमन््रयत्, दम 
ध्यमम्, सरूत्कनिष्ठम् , ततो नववेणवपरल तानि निधाय श्ुभ्रत्रखे 
णाच्छाद देवस्य पुरतः स्थापयेत् । ततोाऽपामार्गेण दन्तधावनं छर्ा 
स्नात्वा नित्यक्रियां विधाय भगवन्तं सपृस्य पाथयत। 

क्रियारोपविघाता्थं यच्वया विहितं पभो । 
मयेतत् क्रियत देव तव तुष्ये पवित्रकम् ॥ 
न हि विष्नो भवदन क्र नाथ द्यां मवि। 
सर्यथा सर्वदा विष्णो ! मम त्वं परमा गतिः ॥ इति । 

तत पकभक्तं कत्वा तां राज्रिमतिषादयेत् । इति दशमीकृत्यम् । 

अथेकादश्ीहृत्यम् । 
अथेकाद श्यां नित्यवूजान्तं कत्वा देवस्य पुरतः सेतो भदे पुण्या 

म्ब॒पृण कुस्म निधाय तस्मन्पावेज्रपरलं संस्थाप्य फरपुष्पमालारुः 
ङ्कृत वितानसुपयोबध्य भगवन्तमभ्यच्य पायसं निवेध- 

सांवत्लरस्य यागस्य पवि्नीकरणाय मोः 
विष्णुखोकात् पविश्नादय अग गच्छेद नमोऽस्तु ते ॥ 

इति मन्त्रेण मुरखुमन्तरयुतेन पवित्र त तुष्टाऽऽकाद्योचममभ्वकनिष्ठेषु 
ब्रह्म विष्णुशिवान् खत्वरजस्तमांसि वदन्नयं खोकज्रयं चाऽऽचाह्य चनमा. 
खायां प्रऱतिमावाद्य तकद्षये मोक्र भागे द्यखोाकमावचाद्य- 

सामरणवचत्राङ्् स्वेदेव नमोऽस्तुते (१)। 
खाषण्यङूपविदह्वात्मन् उयेष्टसूश्रं समाश्रय ॥ 
सवोधारधरारूप सवकतः प्रजापते । 
खलवेथात्पेशा सतर ऽस्मिन् सन्निध्यं कुरुते नमः॥ 

( १ ) सवेदेषनमस्कृत इत्यन्यत्र १1९; । 

व्ो° भर १० 



८५७ धारमिन्नोदयथमक्किप्रकाश्- 

अिवेग जगद्योने पुरषात्मन्विषस्पते । 
कनीयो मे प्रभो देव तेजसा सूत्रमाश्चय ॥ 

हति जिभिमन्ञयेरुन्तमादीनि जीण्याभिमन्य, 
प्रकृतिजगतः कर्न सवंरावण्यदायिनी । 
भ्रीखुज नित्यकस्याणि सांनिभ्य कुरूते नमः॥ 
सवरल्नाञ्वखाकार ब्रह्याण्डब्रह्मरोचष । 
मुकुरात्तमसर्वाङ्घ धियः सृत्र ष्टि भाः ॥ 

हात वनमालातदुध्वमागावाभमन्ध्रयत् । तत आवाङेतदेवता मुल 
मन्त्रण सम्पृञ्य चिसूतयां ब्रह्मावष्णु्ावाने नवसुर्यामोङ्कारसलामवहि 
ब्रह्मनागकशाश् रावाशवावद्वदेवान् प्रन्थिषु क्रियापोरुषीवो राविज्यश्चाप 
राजतामनान्मनोजयामद्ामुक्तिदा आवा्च॒गन्धादिभिस्ताम्बुखान्तेः 
सम्पुज्ञयत् । तता गन्धपधिच्र धुपितं गृहीत्वा प्रणवेनामिम्रन््य- 

वष्णुलजाद्रवं रम्यं सवपातकनारानम् । 
सवक्ामप्रद देव तवाङ्ध धारयाम्यहम् ॥ 

दतिमन्त्रण मूलमन्त्रेण च देवस्य पादयोः समर्प्य नीराज्य पञ्चोप. 
चरेः सम्पूज्य स्तवः स्तुत्वा दव निमन्जयेत्। 

आमान्त्रिताससि दवकश्च पुराणपुरुषोत्तम । 
प्रातस्प्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं कुरु केशव ॥ 
क्षारादाधमदहानागश्चय्यावास्थितविग्रह । 
प्रातस्त्वां पज्ञयष्यामि सक्निधो भव ते नमः ॥ इति । 

ततो देव नत्वा देवाय सूत्रेभ्यश्च पुष्पाञ्जलि निवेद सत्राणि सवेत 
रक्षन् गौतादिना रात्रौ जागरणं कुर्यात् । इत्यधिवासनम् । 

अथ प्रातानध्यपुजास्त पावश्नपूजां कत्वा नीराञ्य स्तुत्वा नत्वा 
मङ्करघाषपूषक गन्धदुवाक्षतयुक्तानि उत्तममध्यमकनिष्ठानि क्रमेण 
मुखमन्श्रणादाय ज्येषठमष्टाविशत्या मूलमन्त्रेणाभेमन्त्य, 

कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम् । 
पवित्रीकरणार्थाय वषपृजाफलप्रदम् ॥ 
पावेश्चक कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्त कतम् । 
श्युदधो भवाम्यहं देव त्वत्प्रसादास्सुरेश्वर ॥ 

दति मुखमन््रण निवेदयेत् । णव मध्यमम् 1 ततः कनिष्ठम् । ततो. 
वनमालामष्टाविश्चत्याभिमन्त्य-- . . 

वनमालां यथादव कौस्तुभ सततं हदि। 
तद्वत्पावन्नन्तूतस्स्वं पूजां स्वहृदये वह् ॥ 



० ~ क~ (0 

पाद् सबन त्वकछनत्ानणयः। ७५९ 

हत्युश्चाय मुलन सुक्कुटमारभ्य विनिषेदयेत् । तता देमपरर्षानीतयं 
ण्यष्टोचरश्तेनाशछटाविश्त्या वकाभिमन्ञ्य-साघारणपविन्नाणि परिवार 
देवतास्य नामाभेदंत्वा देवाय महानेवेद्यं ताम्बूखख निषे नरस्य 
चामरः सवीज्य दपेण प्रदहय पुष्पाञ्जलि दत्वा भ्राथयेत्। 

मणिविहुममालाभिमन्दारकुखमादिभिः 
श्य सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरुडध्वज ॥ 
जानताजानतावापि न छृतं यत्तवाचनम् । 
केनर्चिद्धिघ्नदोा बण परिपू तदस्तु मे॥ 
अपराधसहन्लाणि क्रयन्तेऽदर्निक्ता मया। 
छासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसुदन ॥ इति । 

ततो नमस्कृत्य मुरखमन्त्रं यथाशक्ति प्रजष्याश्चौ देवमावाह्य नित्य. 
हमं निवेत्यं मुन पविच्र समप्ये बहिश्थदेवं प्रतिमायासुद्धास्य गुर 
समीपमागत्य गन्धवस्राखङ्कारादि समपणपूवक्तं पावि समप्ये शक्या द्- 
क्षिणां दत्वा नमस्कुः्यात् । ततो वेष्णवद्िजान्संपृज्य तेभ्यः पवित्राणि 
दत्वा याजमानपविन्नं स्वय ध्यत्वा ब्रह्मणान् सम्भोज्य यथाशक्ति द- 

क्षिणां दत्वा बन्धुभिः खद भुञ्धीत । ततः तरिरात्रमहोरात्रं वा देवे पवि. 
जणि धारयेत् । तावाते काटे ब्रह्मचारी दविष्याश्ची भवेत् । आरेषेक. 
समये पवित्राणि उत्ताय पुनदेच्याव् । ततो देवमभ्यच्यै सूत्रं विसजयेव् । 

सांवत्सरी शुभां पूजां सम्पाद्य विधिवन्मम । 
व्रजदानीं पवित्र | त्वं ववेष्णुरखाक विसरजतः ॥ हदति । 

ततो मगवति कम्म निवेदयेव् । न रात्रो हरि स्नापयेत् । दमनक. 

पविन्रद्वाददयोस्तु न राजावपि कुय्यादिति नृधिंहपरिवियाक्तेः ॥ इति पवि. 
त्र।रोपणोत्सवः । _ 

अथं कट द्वानात्सतः। 

मद्नरल्ञ, 
भविष्योत्तरे । 

प्रात माद्रपदे माल्ि पकाददयां सितेऽदनि । 
कटदान भवेद्धिष्णोमंदापूजां प्रवतेयेत् ॥ इति । 

महापातकनारानमिति बक्लिदपरिचस्यायां पाठः । कटदनं=वि- 
रणोः शचयनस्याङ््परिबातचतिकरणम् । अाददयामतदिति तु रामार्चनचन्दि. 
कायाम् । 8 _ 

तल्रयोगश्च बतस्लद्धद्पवजं दोयनात्सववद् द्रष्टव्यः सङ्कल्पे कट. 



७६ वीरामिन्रोद्य भाक्तेप्रकाश- 

द्एनोस्लवं कारेष्ये ति विश्षः । शेष पयङ्गाति मन्वस्थान च-- 

देवदेव जगन्नाथ योगिगम्य निरञ्जन । 

कटदानं कुरुष्वाद्य प्राप्ति भाद्रपदे शुभे ॥ 

ह्युच्चाय्ये कणिकापरिदत्ति विदध्यात् । इति कटदान।त्खवः 

अथादिवनश्युक्लदशम्यां सीमातिषूमणोत्सवः । 

भविध्ये - 

शमीयुक्तं जगन्नाथं भक्तानाममयदङ्कूरम् । 

अर्चयित्वा श्मीच्क्षमचेयेर्च ततः पुनः ॥ 

स्कान्द । ति ध 

आदरिवनस्य सिते पक्षे सीमातिक्रमणोत्छवम् । 

दुराम्यां वेष्णवः कुर्य्वाद्धीतकद्यभरैेवृतः ॥ इति । 

शमी पूजनाद्धमन्जश्च रामाचनचन्दरिकायाम् । 

रामी शमयते पाप शमी सोहितकण्टका । 

धरिञयरजनवाणानां समस्य प्रियवादिनी ॥ दते । 

गरदीत्वा साक्चतामाद्रा शर्मामूलगतां मदम् । 

गीतवादिब्रनिधोेस्ततो देव गरदं नयेत् ॥ §ति सीमातिक्रमणातस्नेः । 

अथ कात्तिोत्पवः 

प्कान्दे । 

कात्तिके नार्चितो बेस्तु भाक्तिषोगेन केशवः । 
नरकं ते गमिष्यन्ति यमदूतैश्च मन्तरिताः॥ इति । 

विष्णुरहस्ये कात्तक प्रत्य - 
मारतीन्दीषेरे पञ्चः कमरेश्च सुगन्धिभिः, 

कुखमोसीरक पृरेदिटिप्य वरचन्दनेः ॥ 
नेवेद्यधुपर्दापाचेरचयेत्तु जनादनम् । 
मनसा कम्मणा वाचा पूजवेद्ररुडभ्वजम् ॥ 

कुयोत् तदीयस्तवन बृददइक्तिजतेन्द्रिय । इत । 

राज्िचतुथभागे च गानादिना जागरणे निवस्य स्नात्वा ।काचं 

धू बत विषेयमिव्युक- 
रामाचैनचन्िकायाम् । 

कासिके पश्चिम यामे तव गत कराति यः। 

वसते वे स वैकुण्ठे पितृभिः सह नारद् ॥ 

नीराज्येश ततः स्नावाद्धिधिन। तुष्टये हरेः । 

रतं चरेत्तथा किञ्िच्डत्वोजञमदिमानकम् ॥ इति का्तिकत्सिवः । 



पादसेवनात्भकमक्तिनिणंयः। ७७ 

_ अथ भगवत्प्रबोघोतसवः । 
मदनरलने ब्राह्मे । 

पकादभ्यां तु शङ्कायां कास्तिके मासि केशवम् | 
प्रसुष बोधयेद्राजौ भद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ हति । 

तत्रैव भविष्योत्तरे । 

कात्तिक शुक्त पक्षस्य पएकाददयां पृथासरुत | 
मन््ेणनिन राजेन्द्र देवमुत्थापयेद् द्विजः ॥ 

मन््रः- 
ब्रह्यन्द्ररुद्राभि कुबेर्सूयंसोमादिमिवान्दित वन्दनीय । 
बुध्यस्व देवेश जगल्निवाक्ल मन्त्रप्रभावेण सुखेन देव ॥ 
इयञ्च द्वादशी देव प्रवोधाथं सुनिमिता। 
त्वयेव स्चरखोकानां {हताथ शेषशायेना ॥ 
उत्तच्ठात्तच् गाोषेन्द नारायण जगत्पते । 
त्वयि सुत्त जगस्सु्षमुत्थिते चोत्थितं जगत् ॥ इति । 

वाराहे । 
कुमुदस्य च मासस्य भवेद् या दश्च ्युभा॥ इति प्रत्य 
कृत्वा ममेव कम्मण द्वाददयां तत्र माधावे ॥ 

[९ ॥५ (1 @ क, 

ममेवाराघनाथाय इम मन्त्रमुदीरयेत् । 
मन्जः-- 

“ब्रह्मणा ख्द्रेण च स्तूयमानो मवानूषिवन्दितो वन्दनीय प्राता द्वाद 
सीय ते प्रवुध्यस्व जा्रस्व मेघाः गताः पूणेशखन्द्रः शारदानि पुष्पाणि 
लोकनाथ तुभ्यमहं ददानि'दति । रामाचनचन्द्रिकायामपि दादश्ीषिधा 
नाहादश्युक्ता, “अथ कातकद्युङ्खाक इव्यादेना । एवञ्च वास्हऽपि च 

स्पष्टं दाद खी विधानाद्धा्ेष्योत्तरवाराहमन्ञवणंयाश्च तत्सङ्गाीत्तनाच्छक 
टश्चिष्टाचाराच्च दाददयामेव प्रबाोधोत्सवः । अन्यथा भविष्योत्तर 
पकादशीविघानात्तञ्च तत्करणे तत्रस्यमन्बवणेस्यालमवेतार्थता स्यात् । 
पकादशछीवद् द्वाद दया अपि विदहितस्वेनात्यन्तं बाघायोगात्, अष्टदषिदु 
षावकदपापत्तश्च । तस्मदकादश्यीश्रबण तत्र खाकिकोपकदपनासिप्राय 

बहुश्चुलययु रोधेन व्याख्ययम् । “सह खामां करणत्यामषचर्नायद् रापेययोः" 
इतिवाकयगतक्राणातिरिवावभ्रदीश्चादिश्ुत्यजुरोषेन क्रयोपकद्पनपरः 

(१) । उक्तञ्च नखि पार्चय्यायामेतत् “एकादश्यामुपोषितः समा्ितो 
वा भूत्वा दाद्दयां नक्तं शयनोच्थापनवतं कूय्यादिति वचनद्धयाथों गयाः 
ख्वेयः, तदाकाश्च वायु खषा तेजोऽखजतेतिषत्, इति । तस्माद् दाद्. 

( १ ) स्पष्टं चेदं पूवैमीमांसेकादश्चाध्यायद्वितीयपादगतचवुदशाधिकरण । 
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७८ वीरमिन्रादय म क्तिपरकाचो- 

द्यामवायमवुष्यः । 
अथं प्रयोगः । 

शछयनोर्सववञजलाश्चय गत्वा सङ्कदपपय्येन्तं विधाय प्रवोधोत्सवं 
कुव इति सङ्करप्य तद्वदेव सम्पूज्य भमविष्यमन्त्रेण वाराहमन्त्रेण वेदं 
विष्णुरिति मन्त्रयुक्तेन, बादिघ्रघाषश्च जखतद्पादुत्थाप्य तीरे समुपव. 
दय महाजुघ्रद भाययेत् । _ 

सोऽसावदथ्कख्णो मगवान्प्रचुद्ध 
प्रेमस्मितेन नयनाम्बु खं विज्ञम्मन् । 
उत्थाय विदवविजयाय च नो विषादं 
माष्ष्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ॥ इति । 

ततः पुष्पाज्ञारु निवदयेत् । 
गता मेघा वियद्चेव निमरु निर्मा देश्चः 

शारदानि च पुष्पाणे गरूदाण मम कशाच ॥ हत । 
“आपो वा इवमासख साखरखमेव" इत्यनुवाक्र जप्त्वा पञासताभिष- 

कप्वेकं पुरुषसुक्तेनाभिषिच्य नीराज्य न्यासपूवेकं गग्धादिभिमदापूजां 
कत्वा कपूरेण नाराज्य साक्षतजलमादाय प्रातमासव्रदान नेददिदय 
भगवानेतेः प्रीयतामिति भगवति निवेद्य “जयजय जद्यजामः दति वे. 
द स्तुत्या स्तुर्वा- 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खटः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि दिव मिथो धिया । 

मनश्च भद्रं भज्तादधाक्षज 
आवेश्यतां ना मतिरप्यहेतुकी ॥ 

इ्यारिषः प्राथ्यं गीतादिदयोषेमेगवन्तं रथ आरोप्य जयजयस्वनपू- 

वकं पञ्चोपचार सम्पूज्याशरिषः भ्राथयेत् ! 
युक्तः शेभ्यादिवादहैमघुमधघुररणक्किङ्कुःणीजा(लमाे 
रलोचेर्मोक्तिकानामािरलखमाणेष्मि, सम्भ्चतभ्धव दारः 

देमेः कुम्भः (१)पताका्रावतरसाचाभभराषतः कंतुसुख्यं 
दडभरब्रेह्ये शवन्दे। दुरितदरहरेः पातु ज्ेजो ग्थों वः॥ 
पलायध्वं पलायध्वं रे रे दितिजदानवाः। 
संरक्षणाय लोकानां रथारूढा चक्री ॥ इति । 

ततो भगवत्प्रलादमाटलखामादाय प्रहादादिभिसरङष्यमाणरथ परिभा- 
व्य स्वयं वैष्णवे; सक्टाकषण कुवेन्पुरमभ्ये रथं भरःमयेत् । 

( १) शिवतरुदचेभिरिपि अन्यन्न पाठः । 



५९ वादसेचनात्पकभकतिनिणयः 

यथोक्तं रामाचनचन्िकायाम् । 
नरत्येर्षाचे मौगवतेः घण्टावाद्यजयस्वनेः। 
भ्रामपेत्स्यन्दनं विष्णोः पुरमभ्ये समन्ततः ॥ 
गयेन सह गच्छन्ति पुरतः पृष्ठतोश्रत;। 
महाविष्णुलमा दह्येते मव्रन्त्यङ्गघ्न मवा अपि ॥ इति । 

स्वस्वगृहागतश्च देवः सर्वं; पूञ्यः। 
येषां गहागतो याति रथस्थः श्रीनृक्सरी ॥ 
पजा तेस्तेः प्रकतैव्या वित्तशाख्याघवर्सितेः । 

इति तत्रेव वचनात्| तत् स्वगहागमनादि शयनोत्सववत्कार्यम् | 
[न्प कर क 

इति बोधनेोत्सतः ॥ 
अथ जयन्तासंक्षेपः । 

मत्स्योऽभूद् धुतभुग्विने मधघुसिते, कूमों घो माधवे, 
वाराहो गिरिजासुते नमसि, यद् भूते सित माधवे । 
सिद, भ्राद्रपदे सिते दरिदन श्रीवामनो, माधवे 
रामो गोरितिथावतः परमभूद्रामो नवम्यां मधाः॥ 
छष्णोऽ्रम्यां नभसि च परे चादिवने यद्शम्यां 
चौद्धः, कल्की नमसि समभुच्छुक्षटषष्ठथां क्रमेण ॥ इति । 

हतमुग्दिन॑=प्रतिपत्(१) । विघुः=द् शमी । गिरिजासुतः=चतुर्थी । मूतं-चतु- 
देशी । दरदिनं-द्वादश्ची । गोरतियिः-तृतीया। 

तत्राघ्यमन्जाः। _ त्का 
सत्यनतोपद शाय जिह्य मीनरारीरध्यक् । 
प्रखयार्धिकृतावासर गृह।णाध्यं नमोऽस्तु त ॥ 
धतवान् क्रमरूपेण मन्दरं क्षीरसागरे । 
स्वमक्तरक्षणपरो गहाणाध्ये नमोस्स्तुते॥ 
व्रह्मनांसकसखम्भूत शद्ध चक्र गदाधर । 
वराहरूप देवेश गृदाणाध्ये नमोस्तुते ॥ 
कदर्यपादितिसखम्भूत वदुरूपि जगद्गुरो । 
पया देवदेवश्च गृदाणाध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
जमदग्निसुतो कीर क्चत्रियान्तकर प्रभो । 

८ १ ) एतनाच्र हुतुश्दितं तृतीयेति केषां चिद्रथास्यानं न सयुक्तिकम् । अभिव।- 

चकेन हुतभुकशम्देन त्रित्वलक्षणाद्वारा तृतीयायां लक्षितायां लक्षेतलक्षणास्यादतस्तदपेक्ष- 

याऽ्द्निदेवत्यतया प्रचिद्धायाः प्रतिपद एव षीस्तमासेन प्रहीतुसुचितमेति ग्यज्ञताभेति 
विभावनीयम् । ` | 



दीरमित्रादयभक्तिप्रकाकशो- 

गृदाणाच्ये मया दत्त कपया परमेश्वर ॥ 
दानवानां विमोहाय महदामोहस्वङूपध्युक् । 
गरृद्ाणाघ्ये मया दत्त दीनबन्धो नमेःस्तुते॥ 
भरभारात्तारणाथाय सवटम्रामसमस्भव । 
ग्रहाणाच्ये मया दत्तं कल्किनि परमा्मने ॥ इति। 

अध्यदानं च बोडशोपचारेः सम्पृज्य तत्तजन्मकाङे विधेयम् । 
जन्मकारास्तु-~ 

अद्धो मध्य वामना रामरामौ 
मत्स्यः क्रोडश्यापराह विमय । 
कमः सहो बोद्धकल्की च साय 

ऊष्णा राश्राकारुखमस्यवचप्वा ॥ दत जयन्द्युट्सवाः 

अथाचनानणयः । 

अचनं पजा । सा चाभ्युदयनिश्रयसहेतुरिति तत्र तन्नोक्तम् । 
धामागवते तावत् । 

पवं क्रियायोगप्थः पुमान् वेदिकतान्तिकेः। 
अचन्युमयतः 1साद्धमतो चिन्दत्यभीप्छतम् ॥ इति । 

तथाचनं पररूत्य-- 
पतछदन्ति सुनयो मुहुननिःश्रयसखलं चृणाम्। 
नारदा भगवान् व्यास आचार्याऽङ्किरसलः सखतः ॥ इति । 
पतत्कमरुपन्राक्च कम्मवन्धविमोचनम् । इति च। 

बरदशभारदीये । 

शिवपूजापरो वापि विष्णुपूज्परोडपि वा| 
यन्न तिष्ठति तन्नेव लक्ष्मीः सवौश्च देवताः ॥ इति । 
यश्र पजापरो विष्णोस्तत्र वह्धिने बाधते । 
राजापि तस्करो वापि व्याधयश्च न सन्ति दहि ॥ 
प्रेता, पिशाचाः कूष्माण्डा व्रहा बालग्रहास्तथा । 
डाकिन्यो राक्चसाश्चेव न बाधन्तेऽच्युताचकमे ॥ हति । 

तथा । 
मनेादेरेश्च गन्धैश्च पुष्वेश्च सुमनोहरः । 
अभ्यच्ये विष्णुमीशं धा तत्तत्सारूप्यतां जज्ञत् ॥ इत्ति ¦ 
श्ाङ्करस्याथवा विष्णोघृतयुक्तञ गुग्गुलम् । 
दत्वा धूपं नरो भक्त्या सवेपापेः भ्रमुच्यते ॥ इति च । 
तिरतेलान्वितं दपि विष्णोर्वा श्राङ्करस्य वा। 



अचनास्मकयाक्तनिणयः। ८१ 

दत्वा नरः; सवेकामान् समभ्व्राप्रोति नरोत्तम ॥ 
घतेन दीपं यो ददयाच्खङकरायाथ विष्णवे । 
स मुक्तः सलवपापेभ्यो गङ्गास्नानफरं लभेत् ॥ 
धद्यदिष्टतमं मोज्य वत्तदाश्चाय विष्णवे । 
दत्वा तु तत्पदं याति चष्वारिशत्कुलान्वितः ॥ इति । 

कोर्मऽ्पि | 

पव देषो महादेवः सदा ससारभारुमिः। 
भ्येयः पूज्यश्च बन्धश्च ज्ञेयो लङ्ग महेदवरः ॥ 
येऽचयिष्यन्ति मां नित्यं भक्ष्या कलियुगे द्विजाः । 
विधिना वेदडषेन त गमिष्यन्ति तत्पदम् ॥ 
नाचयन्ति हरे रुप शिव य श्चुतिनादितम्। 
तेषां दान तपा यज्ञो व्रथा जोवितमर च ॥ इति। 

नरसिहपुराणिऽ्पि | 

व्राह्मणाः क्षचिया वेद्याः स्त्रियः शुद्ास्त्यजाकयः। 
सम्पूज्य त सुरश्रष्ठ भक्त्या सिदवपुधरम् ॥ 
मुच्यन्ते चाश्नुमेदुःखजन्मकोटिसरमुद्धवैः। 
सम्पूल्यत सुरश्रष्ठं प्राप्युबन्त्यभिवा्छितम् ॥ शतेि। 

राटखग्रामाचन फडविन्ेषो चरक्िदर्परिचयायाम्- 
स्कान्दे | 

शारखग्रामर्िरखालिङ्के यः करोति समचेनम् ॥ 
तेनाच्ित क्तिकय ! युगानामेकसप्ततिः ॥ इति । 

लिङ्गपुरणे$पि । 

गन्धमास्यार्यनेवदयः शाटग्रामश्तिखाचनम् । 
कुरुते मानघो यस्तु कटो भक्तिपरायणः ॥ 
कङपकोाटि सहस्राणि रमते सन्निधो हरेः ॥ इति । 

अन्यान्यपि पूजास्थानाम्युक्तानि-- 
श्रीभागवते । ( स्कन्ध० १९१२ अ० २७ शोर) 

अचांयां स्थण्डिटेऽग्नो वा सूर्य्ये वाण्यु हदि दिज्। 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽेत्स्वशगुर माममायया ॥ इति ॥ 

भथ प्रयोगः । ब्राह्मे मुहूत उत्थाय श्रीगोबिन्दं स्म्त्वा-- 
प्रातः स्मरामि भवमीतिमदहदाररुच्चान्त्ये नारायणं गरुडवाहनमनग्जनाभम् 
ग्रादासिभूतमद्वारणमुक्तेदेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजिपत्ननेन्नम् ॥ 

व° भण ११ 



८२ यारामच्रदियमारप्रकाकशा- 

प्रातनमामि वचसा मनसा च भूध्ा पादारविन्दयुगटं परमस्य पुंसः। 
नारायणस्य नरकाणवतारणस्थ पारायणप्रवणविधपरायणस्य ॥ 
प्रातमजानि मजनाम भयङ्करं त पाक्सवजन्पकृतपापभयापहस्वै । 
यो ग्राहवक्त्र पतिताङूचिगजन्द्रघारशाकप्रणादहामकरोद् ध्तश्ाङ्कचक्रः ॥ 
प्रातः स्मराम दिघोषचिनोतनेदं निद्रा वसामरमणीयमुखारावन्दम्। 
हयानवद्यवपुषर नवकञ्जनाममुक्निद्रपद्यनयनं नवनीतचारम् ॥ 

हति पटित्वा शोखदन्तथावनमुखपक्नालनानि विघाय मगन्तं ध्या. 
त्वा वत्पादादक घारायत्वास्पायां तु ग्धा वाचन्त्य तोश गत्वा पर 
महयरपातय स्नामादक कारप्य हात सङ्रप्य श्वगरह्याक्तस्नान वधा. 

याचास्तः, "अस्त्राय फट्" इत्यखमन््रणामिमन्छयासखणेकभागनाङक्ञानि 
प्र्चाद्य भागान्तरण सवदश्टमादछप्य ताथ निमञ्याखमन्त्र यथाश. 
त्यावत्यन्मिज्याचम्य हन्मन्ध्रणाङुःशमुद्रया कोथमावाहयत् ; गङ्कायां 
नात काचत् । मागान्तर जर वलाञ्या्रदखमालिख्य तज दवमाछस्य 
तत्र देवमावाह्य पञ्चोपचारेरभ्यच्यं शक्तितो मूखमन्त्रणाघमषणं छत्वा 
“कृष्ण मां पावय” इति निमञ्य “पताऽस्मि'' इग्युन्मञ्य मून कम्म 
मुद्रया स्वा्मानममिषञ्चत् ! 

दक्षाङ्कघ्र पराङ्कुपरे क्षिप्त्वा दस्तद्वयेन तु । 
व्यवकाशमकर्मुष् कुय्यात् सा कुम्भमुद्िका ॥ 

ततो जटलनोध्वपुण्डं विधाय “कृष्णं तपयामि" इति श्रनञ्जखीन् 
क्षिप्त्वा पृववत॒ संपूज्य पञ्चाङ्गानि सन्न्यस्य हदि देवमुद्धास्य तर. 
मागव्य द्वराचम्यास्त्रम् शुदे वख परिधाय द्विराचम्य दश तिकन् 
गरदा कुयात् “केशवाय नमः” हात खलछाटे प्रथमं, सच दशाङ्खलः 
काय्यः । “वशाङ्लप्रमाणं यदुच्तमोत्तममुच्यत” इत्यादित्ययुराणात् । 
सभ्यान्यपि परिमाणन्तरणि श्रन्थान्तरोक्तानि यथाचारं कतम्यानि। 
“नारायणाय नमः” इव्युदरे ५माघवाय नमः” इति हदि । “गोविन्दाय 
नमः» हति कण्ठ । “विष्णवे नमः” इति दाक्षिणकुक्षो । “मयुसूदनाय 
नमः” इति दृक्षिणवाहो । “त्रिविक्रमाय नमः, दति वृक्षिणकर्ने । 
वामना नमः इति वामकक्षो । “श्रीधराय नमः, इति वामबाहौ 

"हृषाकश्ाय नमः” इति वामकण “पद्मनाभाय नम इति अपरभान । 
"दामोदराय नमः” इति कटो । तदिदं तिककधारणं नित्यम् । 

यागो दनं जपे होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । 
भस्मीभवति तत्सवेमूष्वेपुण्डु् वेना इत ॥ 



अचनात्मकभमक्तिमिणयः; । ८३ 

हात मदनपारजात ब्रह्मपुरणवचनात् । तता वादेक सन्ध्या रत्वामु 

कन [श्रवार माजनमष्टाचश्लातष्ार तपण रविम्रण्डलटस्थदेवाय द्ादश्चवाः 
र! च्यप्रदान दश्वासाममानत्रतजरुपानश्च छत्व सुस्यादान्नमस्श्त्य पूजा. 

मन्दर गच्खदत्युक्तं रन्त्रव्काशकया वयारण्यः। अथ घाताडमघ्र 

चरण आचनन्ता द्वकश्मान सस्माजनापदलपनङ्गणप्राक्षणानें स्वास्त. 
काद्ाान च कुय्यात्। पतन्माहदमा- 

बृहन्नारदीये । 

व।रहिऽपि 

देवतायतन राजन् कृत्वा खम्माजनं नरः ¦ 
यत्फलं समवाप्नोति तन्मे निगदतः श्छणु॥ 
यावत्यः पांड्युकाणिकाः सम्यक् संपाजिता तृप! | 
तावत् युगसखद ख्राणि विभ्णुखोके मदहीयते ॥ 
यस्तु देवालये राजक्नपिगोचममाज्कम्। 
जटेनासेचनं कुय्यांत् तस्य पुण्यफर शुणु ॥ 
यावत्यः पांश्युकणिका द्रवोभूता जनेर्षर । 
तावज्ञन्मार्जतेः पापे; सद्य एव प्रमुच्यते ॥ 
गन्धदकेन यो म्यां देवतायतने चप । 
भाक्तितः सेचन कुर्यात् तस्य पुण्यफर श्णु ॥ 
द्रवीभरतानि यावन्ति रजासि मयुजइवर । 
ताषद्धषसहख्ञाणि हरिसारूप्यमङईचुते ॥ 
शिलान्चूणेन यो म्या देवतायतने सृप । 
करोति स्वस्तिकादीनि तेषां पुण्यं निश्चामय ॥ 
यावत्यः कणिका भूमो क्षिप्ता रविकुखोद्धव । 
ताषद्यगसष्टस्नाणि हरिसखाखाकयमदुते ॥ इति । 
। 

ग्रद्ीत्वा गोमयं देवि मम वरमोपरपयेत् । 
न्यस्तानि तत्र यावन्ति पतन्ति च बिद्िस्पतः॥ 
तावद्वषसहस्राणे दिव्यानि दिवि मोदते । 
सम्माजेनं प्रवक्ष्यामि तच्च्रणुस्व वसुन्धरे ॥ 
यां गति पुरुषाः यान्ति खियों वा कमस्मेणि स्थिताः। 
श्युचि भागवतः शुद्धा शपराघविषर्जितः॥ 
यावन्तः पांसवो भूमेरुङीबन्ते तु चालिताः। 
तावद््षश्च तान्याशु श्वर्गरोके महीयते ॥ इति । 

अथ पूज्ञापान्नाणि बरक्षास्य गन्वपुष्पादीस्युपकरप्य देषस्य पुरतः 



८४ 7रभिज्ञोदयमक्तिप्रकाशे- 

कोश।धासने स्थत्वा स्वपुरतः राङ्क संस्थाप्य स्वस्य दक्षिणतो गर्वा 
द॒च्तरतः स्वयमाहृतश्चुद्धजलपूणं कुम्भमालाद्य देवस्य दक्षिणतो घृत- 
कीपं वामतस्तेटदीप वधाय शखद्कःघण्टानाद्पुरसर नानाखज्नभगः 

वन्तं बोधयत् । नादयोमहिमा- 
हत्नारदीय- 

देवतायतने कुवन् राजन् शङ्कर्व नरः| 
सवेपापविनि्ुक्तो बरह्मणा सह मोदते । 
बेषतायतनेये तु घण्टनादं प्रकुवेत । 

। तेषां पुण्यानि कथितुं कः समर्थोऽस्ति पाण्डतः॥ इति । 
धारादे-- 

विना मयादिशब्देन द्ारस्याद्धारन मम, 
मह पराच जानायात् द्वा चश्चन्त(१) मम प्रय ॥ दत । 

आदिश्म्देन शङ्कदि। उदुघारनं नामान्नप्रबोधों षिषवाक्षितः। तन्न 

( १ ) अन्न मयोदिशब्द् विना देवद्वारोद्धाटनघ्येकर्रंशच्वेन म्रहापर।घस्य च द 
्रिशत्तमत्वेन प्रणादन्येषामाकङ्िततेया पूजायां सवः सवथा देयतया चतरेऽपि र्ि्च 

द्पराधा भक्तजनसोषयायात्र समविशिताः, ते च यथा वाराहपुराने ११५ अध्याये- 
वराह उवाचेत्युपकरम्य उक्ताः--- _ _ ू 

प्रथम चापराधान्न न रोचत मम त्रिय ¦ 

भुक्त्वा तु परकीयान्नं तत्परस्तज्निवतनः ॥ 

द्वितीयस्त्वपराधोऽयं धमंविन्नाय वे भवेत् । 
गत्वा मेथुनसयोगं योनुमां स्श्शते नरः ॥ 
तृतीयमपराधन्तु कल्पयामि वसुन्धरे । 

दष्टा रजस्वलां नारीभस्म)कु यः प्रपद्यते ॥ 
चतुथ॑मपराधन्तु दष्टं नेव क्षमाम्यहम् । 
स्पष्ा ठु मूतकशचव श्यसंक्कारकृत तु वे ॥ 
पश्चमश्वापराधं च न क्षमाम वसुन्धरे । 
दष्टा ठु इतक यस्ु नाचम्य स्प्रशते तु माम् ॥ 

षष्ठं तं चापराधं वे न प्षमामि वसुन्धरे । 

ममाचनस्य काके तु पुरीषं यस्तु गच्छति ॥ 

सप्तम चापराधन्तु कल्पयामि वपुन्धरे । 

यस्तु नीकेन वश्ेण प्राद्रूतो मां परपद्यते ॥ 
भष्टम चापराधं च कल्पयाम वसुन्धरे । 

गपेवाश्न काके यस्त्वक्षमं 3 अमाषते + 



४७ ~ _ = © 

अजअचनातस्सक्बाकनणधः । ८ # 

वापराधप्रायश्ित्तप्रकरणे “भेतश्चन्दमशृत्वा तु यस्त॒ मां प्रतिषोध- 
यत्” श्ष्युकतेः । स्तोत्राणि तु- 

शौरे जाग्रहि जागृहि क्षणमापि त्वामन्तरेणाखल 
नेव स्थातुमरे कुतः खुखफल भुञ्जत विद्व षिमा । 
तनात्त्र रपाबिशिष्ट निख्य स्वां दष्टमुन्माटय 
नखाक्यापारे ता प्रसारय हरे | पाषयूधारामेव ॥ 

श्रीजाने जगदाश्च जागराहि जय चलोकष्यमारुक्यतां 

देवेश स्वदृशा विलोकय तया पयूषक्लम्पूणया । 
सखाचद्श्चति किञ्चिदेव कुरेखा सत्ता समालरम्बतां 

नवमं चपराधं तं न शोचामि वयुन्धरे । 

अविधानं तु यः ष्द्य मामेव प्रतिपद्यते ॥ 

द्रामश्चापर्षे।षयं मम चभ्रियकारकः , 

कुद्धस्तु यानि कमणि कुरुते कर्मकारक; ॥ 
एकादशापराध तु कल्पयामि वषुन्धरे । 

अकमेण्यानि पुण्यानि यस्तु मामुषकस्पयेत् ॥ 
्र।दश च।पर।ध तं कल्पयामि वपुन्धरे । 

यस्तु रक्तन वन्नेण कोसुम्भेनोपगच्छति ॥ 

त्रयोदश्च चापराधं कत्प्रयामि वघुन्धरे । 

अन्धकरे च मां एवि यः स्पृशेत कदाचन ॥ 

चदुदंशापराषं तु कल्पयामि वसुन्धरे । 

धस्तु हृष्णेन वज्नेण मम कमाणि कारयेत् ॥ 
अपराधं पश्चदश्चं कल्पयामि वसुन्धरे । 

भयोतेन तु वघ्नेण यस्तु मामुपकल्पयत् ॥ 
पोढशन्त्वपराधानां कल्पयामि वरानने । 

वयमन्नं तु यो श्चयादज्ञानादपि माधवि ॥ 

अपराधं सप्तदशं कल्पयामि वसुन्धरे । 

यस्तु माध्घ्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपद्यते ॥ 
अशदक्षापराधं च कल्पयामि वदुन्धरे । 
जालपादं भक्षयित्वा यस्तु मामुपस्षपति ॥ 

एकोनरवि्ञापराधं कल्पयामि वसुन्धरे । 

यस्तु मे दीपकं शष्ट मामेब प्रतिपद्यते ॥ 
विंशक चापराधं तं कत्पयारि वरानने । 



८६ {रांमच्राद्यमांस्प्रकाकश- 

कदं भूपमितट क चापि सेट क्रुत्रानलः क्रानिलः ॥ हव्यानि । 
ततो भगवन्त प्रबुद्धं नीराज्य दन्तधावन समप्ये निमादयमपसाय 

पूजामारभेत । आचम्य प्राणानायम्य तिथ्यादि संकीरय भ्रोपरमेदवर 
प्रीत्यथं यथाशक्ति यथार्मातो पचारे पृजनं करिष्य दति सकटप्य 
¢ पृथ्व त्वयेति मन्त्रण स्वस्तिकासन उपविशेत् । 
वरदि-- =. . पि 

जानूवरन्तर् खभ्यक्् छृत्वा पादतल शमे 
ऋजुकायो भवद्योगी स्वस्तिक तत्प्रवक्ष्यते । 
पुण्यं निगदितु वस्य कः खप्रथोऽस्ति पण्डितः ॥ इति। 
अपस्लपन्तु ये भता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ 
ये भूता विष्नकतीरस्ते नरयन्तु श्िवाक्चया । 

ससार "हुं फट् › इति रक्षां दिक्षु विघाय दक्षिणतो गे गणपतये 

दमशानं यस्तु वे गत्वा मामेव प्रतिपदते ॥ 

एकर्विंशापराध त कल्पयामि वसुन्धरे । 

पिण्याकं भक्षयित्वा तु यो मामेवाभिगच्छति ॥ 

हवाविंश चापराधं तं कल्पयामि प्रिये सदा । 
यस्तु वाराहमांसानि प्रमारेणोपपादयेत् ॥ 

अपराध त्रयोर्विक्ं कल्पयामि वघुन्धरे । 

मुरा पीत्वा तु यो मलयः कदाचिदुपसपति ॥ 
अपराधं चदुर्विक्ं कल्पयामि वसुन्धरे । 

यः कुसुम्भ च मे शाकं भक्षयित्वोपचक्छमे ॥ 

अपराध पश्चविह्यं कल्पयामि वसुन्धरे । 
परप्रावरणेनैव यस्तु मामुपसपेति ॥ 
अपरापषु षद्विश कल्पयामि वसुन्धरे । 

नवान्नं यस्तु भक्ष्येत न देवान् न पितृन् यजत् ॥ 

खप्तविश्चे चापराधं कल्पयामि गुणान्विते । 

उपना च प्रपदे तथा वापीं च गच्छति ॥ 
अपराधं त्व्विंश्ं छल्पयामि गुणान्विते । 

शारीरं महेयित्वा तु यो मामप्रोति माधवि ॥ 
एकानश्नशापराणो न स स्वगेघु गच्छति । 

भजीर्णेन समाविष्टो यस्तु मामुपगच्छति ॥ 
क्षकं चापराध तं कल्पयामि यज्चस्विनि । 
गन्धपुष्पाण्यदत्वा तु भस्तु धूप प्रयच्छति ॥ इति । 



अचनारतकमकतिनिणयः। ८७ 

नमः। दु दुर्गायै नपः। खं सरस्वत्यै नमः । क्षं प्षिज्रपालाय नमः ईति 
नमस्कृत्य धाम्रतो गुरुपरम्परां नमेत् । यथासम्यदायं वामनोरस्वमन्त्रेण 
पाणा हाधायत्वा तालश्रय विघाय चक्राय स्वाहा अङ्कष्ाभ्यां नमः। 
विचक्राय स्वाहा तजनीभ्यां नम्रः । सचक्राय स्वाहा सध्यपाभ्यां नमः 
त्रखाकयरसछ्षणचक्राय स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः । असुरान्तकचक्राय 
स्वाहा कनिष्ठकाभ्यां नमः । इत्य ङ गु्िन्यासं कत्वा एवमेव हृदयादि 
न्यासं कुय्थात् । आचक्राय स्याहा हृदयाय नमः) इति अङ्ुषुर- 

हितावक्रकरा रूगुलिमहदि, विचक्रायस्वाहा शिरस स्वाहति पताभि 
र्व 1हारास, सुचक्रायस्वाहा शाखाय वषर् इति अधागुष्रमुा्टना 
शिखायां, ` व्रलाकयरक्षणयक्राय स्वाहा कवचाय हुमिति यत्य 
स्तकरद्वयाङ्गुलिमिषमाणि, असुरन्तकचक्रायस्वाहा अखाय क 
डिति अङ्गुच्न मभ्यमाङ्गुिश्रय सपीड्य सरलया तजन्या वामा. 
स्गमखमास्फारखयदिन पञाङ्गन्यासं कत्वाचायां पुरखुमन्त्रन्यास. 
कुर्यात । ततः तद्विष्णोः परम पदमिति म॒खमन्त्रेण च कठशमामिमन्य 
कर्प्रादिना तुलसीदङेश्च क्छंस्रत्य तदुदकेन शद्धन्मुक्तमन्तास्वामापृयं 
गन्धपुष्पतुलसादये : खस्कत्योक्तमन्त्राभ्यामभिमन्त्य तज्जलं पात्र 

गृहात्वा तखसादखेगत्मानं वस्त्रादामवभुाषतं दवासन पजाङ्ञानि च 
पाञ्चगन्धादोनि मटखमन्श्रण प्रोक्ष्य पाद्याथथ णि पात्राणि कशो 
दकनापर्य पाद्याध्यपाजयोगन्धपष्पतुरखुसीदखानि आचमनीयपात्रण ख 
वट्नाद सगन्विद्रव्याणे तुटस्ीदलखानि च निक्षिप्य “हृदयाय नमः" गहना 
रसे स्वाहा» (दहिखाये वषर्" इति मन्त्रेयथाक्रममामिमन्ञ्य गायस्य 
मृरमन्त्रण च सर्वाण्याप्रिमन्त्रयेत्। ततो भतद्युदध प्राणप्रतिघ्र कुर्यात् । 
त, इत्थम् , वामनासापरर धृस्रवण “यम्, इति वायुज ध्यायन् षाड. 

कावारं ख जपन् वायमापयपररणन च पलयरुद्वायोरेवामुष्य वुद्धि शा 

वणशाक्ति च 1वाचन्व्य चतुशषाश्रवार जपन् कुम्भक करत्वा प्रतिबद्धा 

युना स्वतयुव्याक्तिशोषणे ध्यात्वा द्वािशद्वारं जपन् दृक्षिणनासापुरेन 
रखययत) तता कदक्षणपर “रम्'१ इत्या्मबाजमर्ण खानमारत व्यायन् पव. 

वदापय चृद्धिदादशक्ती प्रख्य! भिवत् विचिन्त्य प्रववत्कुम्भक कत्वा तेना 
चिना स्वतनुदाष्टं ध्यात्वा वामनाखलाएुटेन ध्यानभ-सहवायु पववत । 
ततो वामनासापटर “रम्” हात चन्द्रबाज चक्क ध्यायन् अभ्रुतेन- 

कयं त्वाचिन्त्य परवंव्नपन् पूरक कुर्वन् खखाटचन्द्रं ब्रह्मरन्ध्रपरपर्या- 
यं प्राति नात्वा “वम्! "हति जपन् पृतवत् कुम्भकं कुवन् नातबोजादरछि 
तक्लोधधारयां सर्वषणेभय्या द्ग्धदेहमाप्लाग्य तचवणस्थानयुतं हेभ्यद्. 



८८ वीरसमित्रोद्यन्किप्रकाक्- 

हमुत्पन्न विचिन्त्य प्रवत् दक्षिणनासया रेचनं स्वा ““लम्'श्तिषोजन 
[क ॥ ष 4 दह क ठस्य “हम् हात सुषरसत्पात ध्यायेत् । ततः ऽ०्अआंदहीक्रायर 

टखबंश्षस्रदटाह सः खाऽहम्। 

मम प्राणा इह प्राणा मम जीव शह स्थितः। 

मम सकन्द्रियाण मनो बुदिरहङ्ारथिन प्राथेव्यप्ेजोषायवाक। 
शशग्दस्पशरूपरसगन्वश्रोत्रस्वक्चक्षुजहयाघ्राणवाक्पाणेपादपायुषस्थ 
प्राणा शहचागत्य सुख चर तिष्ठन्तु स्वाहा, सोभ्ददसःदाहस्रंषशं 
वलठढर्यक्रादहा अमाम्रात मन्बण प्राणप्रातष्ठां कस्वात्मानमोश्लांमन्न 
विचिन्द्य षौड्श्ञप्रणवाशुत्ति षाङ्श्चसस्कारासिखथे निवतयेत् । 

भथ मरातृकान्या तः ॥ 

मालकानां व्रह्याचिगायन्राख्छन्दो मातृकासरस्वतदिवता खो बी- 
जानि स्वराः शक्तयः शरीरशुद्धौ विनियोग इव्युकत्वा श्िरोजिहाह्षु 
(ब्रह्मण नप्र” शत्थेवसाषच्छन्दोदेवताः क्रमेण विन्यस्य अंकसखग घ 
ङं इदयाय नमः हचछङजदञ्यञंद तिरसस्वाहा।उरंटठंडदं 
णं ऊः श्िखाये वषर् , पतथद् धंनंपं कवचायदह्ुम्, आपफव 
भम आ नेत्रत्रयाय बषट्, अयरलटखव शषसदहक्षयः अस्ना 

य फट् । इति षण्मन्त्ररङ्गुष्ठादिकनिषघ्रान्ताङ्गुखीषु करतरुकरपृष्ठयोश्च 
विन्यस्य तेरेव यथामन्त्रलिङ्खं हृदा दिष्वपि म्यकेत् । 

अथ मात॒कादेवतां ध्यायेत् । 
पञचाशद्वणमेदेर्विदितवदनदोःपादयुक्कुक्षिवक्षो 
देशां भास्वत्कप्दीकित शक्लिकरा(१)मिन्दुकुन्दावदाताम् । 
अक्षसरक्कूम्भचिन्ताखिखतवरकररी(२) अयक्षरां पद्मलस्था 
मच्छाकद्पामनर्छस्तनजघनमरां भारतीं तां नमामि॥ इति। 

ततः कण्ट षाडदामातृकरा अ इव्याद्या न्यसेत् । हदये क इत्याद्या 
द्वादश । नामो ङ हइ्याद्या दश लिङ्धेवहत्याद्याःषर् । आधारे व इत्या 
दयाश्चतस्ः । श्चवोमेध्ये दक्षो । ॐ नमः सवत्रादो योज्यम् | 

ॐ नमः इति तु न्यास आन्तरः परिकीर्तितः । 

इति गातमीतन्त्रोक्तः । दत्यन्तमातृश्न्यासः। 
१ ----> ~ ~~ = ---~-=-- - 

( १ ) कपद्योकटितराशिकलामिति मेरतन्त्रे पाठः । 
क 

८ २ ) लिखतकरतला्माति मेस्तन्त्रे पाठ * । 
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अथ बहिमातिक्छान्यासः । 

अथ प्रणवादिनमन्तान्नतान् भालमुखनयनथवणनासाषुरगण्डो 
छद न्तपाङ्कदयेषु मूधरसनयोश्च विन्यस्य दक्षिणबाहामुरखुमध्यमणिव 
न्धाङ्कुकिमुखाच्रदेशेषु कवग, वामवबाह सम्बन्धिषु तेष्वेव चषगं वन्यसे 
त्। दक्षिणपादस्योरमुलजाञुचरणमध्याङ्गुटेमूराग्रकेशेषु च टवगमे- 
तेषु एव वामपाद सन्धिषु तत्रगं, पादवेद्धयपृठनाभ्युदरेषु च पवग चिन्य 
स्य हद्ष्चिणांसककुद्वामासेष्वन्तस्यान् न्यसेत् । बाहुदढयपददढययोः शष 
सान् हृद यमारभ्य विन्यस्योद् राननयोालंक्षो न्यसेत् । स्वेत्र प्रणवादिन 
मोन्तत्वे “अ।दरात्'हति क्रमरदीकोक्तेः। प्प्तानेव वर्णाम् सखायुस्वारान् 
ॐ श्चं नमः"दइत्येवं प्रातिखोम्येनोक्तेषु भालादिश्थानेषु विन्यस्य ॐ अः 
नमः, व्येव सविस गान् अकारादीन् न्यसेत् , पुनः अः: नम हत्यादि यथा 
स्थान न्यस्त्वा अ नभ इत्यादि यथास्थान न्यस्त्वा अ नमदत्यादिगत 

यथास्थान सलामया ? न्यसेत् । इति मातृकान्यासः ॥ 

भथ केशवादिन्यासः ॥ 

अमुष्य प्रजापतिक्रीषिः) गायत्रीछन्दः, लक्ष्मीनारायणो देवत! देद 
शद्धो विनियोगः । कष्यादिन्यासाङ्गन्यासौ पृकेवत् । 
ध्यानम्- 

उद्यत्प्र्योतनश्चतसुचि तप्हेमावदात 
पाद्वद्वन्द्धे जलखधिसखुतया विदवध।ञया च जुम् ॥ 
नानारत्नोर्खसितविविधाकदपमाषीतवसख्ं 
विष्णु वन्दे दरकमरूकोमोद कीचकषाणेम् ॥ 

आकल्पा=अआभरणानि यस्य त, दरः=शङ्खः। 

इति धभ्यास्वोक्तस्थानेषु यथाक्रममेतान्मन्बन् न्यसेत् । अं के. 
शवाय कीव्ये नमः । पवमुत्तरत्रापि सायुस्वारतत्तदर्णादित्वनमो. 
न्तत्वे । नारायणाय कान्त्ये, माघवाय तुष्टये, गोविन्दाय पुष्य्ये, 
विष्णवे धत्वे, मधुषूदनाय चन्ये, जनिविक्रमाय क्रिये, [ वामनाय 
दयाय, श्रीघराय मेघये, ह षीकेराय दबो, पद्मनाभाय भदयै, 
दामोदराय लज्जायै, वासुदेवाय लक्ष्म्ये, सङ्कषणाय सरस्वत्यै, प्रय. 
स्नाय प्रीत्यै, चक्रिणे जयाधरै, ] गदिने दुर्गाय, श्ार्खिणे प्रभावे, खङ्धिने 
खत्याये, शाङ्धिनि चण्डाय, हलिने वाण्ये, मुसलिने विलालिन्ये, चछलिने 
विज्ञयाये, [ पाशिने बिरजाये ] अङधःशिने विदवायै, सुङ्घन्दाय विनदाये, 
नन्दजाय सुनद्धाये, नम्विने स्म्रद्ये, नराय ऋश्य, नरकलषिते समज, हरये 
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दख, ष्णाय बु, खत्याय सुक्स्ये, सात्वताय मत्यै, शौरये श्षमाये, 
शूरवराय रभाये, जनदेनायोमाये, भूधराय कलेदिम्ये, विदवमुर्तये 
किटन्नाय, वेकुण्ठाय वसुदाय, इति पञ्चवगणाम् । 

त्वगात्मन पुरषासमाय वसुधाये, अखगास्मने बलिने पराये, मांसा- 
रमनं बलाजज्ञाय परायणाये, मद आस्मने बाय सुकष्मये, अस्थ्यात्मने 
इषभ्नाय सभ्याये, मञ्जास्मने इषाय प्राये, श्युकरमन साय प्रभाये, 
प्राणात्मने वराहाय निश्ाय, शात्तयाध्मने षिमदाय अमोघाय, क्रोघात्मने 
नरसिषह्टाय विद्यु ताये, इति यादोनाम् । 

अमुष्य च न्यासस्य भीमिति बोजादिष्व फलविश्षञजनक ताराग्र- 
दाणामेव "शुक्राग्रान् गहीतप्रजाकामः'"हति वाकयकविहित शयुक्राप्रत्वम्। 
फलवराषस्तु्तः कमद्नापिक्रायाम् । “समुपत्य रमा प्रधायस्ता पुनरन्ते 
दारता वजस्यसा? । इति केशवादिन्यासः । 

म नमः पराय जीवात्मने नमः अनमः पराय नारायणास्मने नमः इति 
दाभ्यं सकखवपुषि न्यसत् । रवपुत्तरत्रापि साजुस्वारप्रतिलोमवणो- 
क्तिः । परायेतिपद, नमः शब्दद्वयं च ज्ञेयम् । मर्यार्मने ऽह ङ्ासत्मने मन 
आत्मने, ईति त्रिभिहृदि न्यसेत् । शब्दाटमने स्पर्चात्मने रूपाद्मने रसा 
त्मने गन्धात्मनः इति पञ्चभिः; शिरोमुखहृदयगुद्याङाधेषु । भरोत्रात्मने 
स्वगाष्मने चक्षुरात्मने जिह्वारमने घ्राणात्मने, इति यथालिङ्गं ्रोश्रादिषु 
वागात्मने हस्तात्मने पादास्मने पाय्वाव्मन उपस्थातन शति वागादि 
घु, आकाशात्मने, वायवार्मने, अग्न्यात्मने, जलखास्मने पथिष्यात्मने, इति 
मूधमुखहृलिङ्गपाङेभ्विति पञ्चवगाणां र हेस्पुण्डरीकात्मने दं दाद शाक 
टखूय्यमण्डल(तने, सं षोडशकटयन्द्रविम्बारमने, र दशकरुवष्धिि 
स्वात्मने, इति चतुमिहदि, षं परमेष्ठ्यात्मने वासुदेवाय, यं पुरुषात्मने 
सङ्कषरणाय, ह विद्वात्मने प्रद्यम्नाय, व निषुच्यात्मने ` अनिख्ाय, ठं 
कल्षवात्मने नारायणायेति पुनमूुधांदिषु कक्षो कोपतत्वात्मने नृखिदयि 
ति खवदेष्े ॥ ईति ततन्याघः 

अथ प्रणयामः। 

षोडशारं बीज जपन् दक्षिणनासापुटे च वायुं षिरेच्य दाश 
द्वार जपन् वामेन तेनापूयं चतुःषष्टिव।रं जपन् कुर्भक कुय्योदिति कर 
मदीपिक्षायामुक्त “रचयेन्मारुत म्?” श्त्यादिन! । 

गतम तन्त्रेऽपि, 
प्राणायामं चरेन्मन्जी रेचपुरकङ्कम्भकेः » इति । 
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पृरकादित्व शारद्ामते । ततः स्वश्चररे पीठन्यासः, परणवादिनमो- 
न्तान् मन्त्रान् न्यसेत् स्वेन । ॐ आधारशक्तये नमः, मूलगप्ररस्ये, कूमौ 
य, अनन्ताय, ¶ृथिष्ये क्षीरलमुद्रायेति मुखाधारमारभ्योष्वांध्वंडवेतद्वीः 
पाय रल्लमण्डपय कदपब्रश्चायेति हदि, दक्षिणांसे घमाय वामांसे क्चानाय 
वामोखमूले वैराग्याय दक्षिणोक्मूटे रेदवय्यायेति पीठपादाः । 
मुख अधम्मायः वामपाद्वं अश्चानाय, नामो अवेराग्याय, दक्षे 
णपार्वें अनेदवययेति गान्नाणि । ततः पीठमध्ये हदि सम्पूणमभ्ज 
विचिन्त्य तदेषु अं अकमण्डलखाय, उ सोममण्डलाय, म वहिमण्ड- 
लाय इदं त्रयं केलरेष्विति, श्रीभागवते श्रीषरस्वाभिनः । कणिकायाम् अ 
आमने, अ अन्तरात्मने, प परमास्मने, ह ज्ञानात्मने, तत्रेवा्टासु पादि 
दिश्ु मध्ये च विमलाय, उत्कषेण्ये, ज्ञानाये, क्रियायै, योगायै, भरल, 
सत्याये, श्नि, अनुग्रहाय, कणकायामेव ॐ नमोभगवते विष्णवे 
स्भूतारमने वाद्ुदेवाय सवाव्मस्तयोगपद्म पीठात्मने नम इति । पव 
पीठं सम्पूज्य तत्र जपाङ्कुष्ुमाङ्ण प्रणवे ध्यात्वा तत्कर्णिकायां नित्या 
नन्द चित्परकाशामम्रत भीगोर्पाजनश्म सर्जिन्तयेव्। 

अथ करयोमेन्त्रन्यास्रं कुय्यांत् । 

स यथा श्रीदश्चाक्षरस्य नारद् कऋषिविरार्छन्द्ः श्रीकृष्णो देवता 
अभमितिबीज स्वाहेति चयाक्तिः ष्णः प्ररुतिदुगाधिष्ठन्ीदेवता मम्त्र- 
न्यासं वानयाग इव्युच्चास्य शरास नारदाय ऋषय नप;, रसनायां 

विराटरखछन्दसे नमः, इदि श्ीरृष्णदेवताय नमः, गृह्ये अभिति बीजाय 
नमः । पादयोः स्वादेतिश्चक्त्ये नमः । इति विन्यय करतखकरपृषठकर- 
पाद्वैघु प्रणवल्लम्पुरेतभरूरुमन््र न्यसत् । ततः ॐ गा ॐ नम इति 

ह्येवं दशथाक्षराणि दक्षिणङ्कुष्टभरशतिवामाङ्ुष्ठान्तकराङ्कुलीनामन्स्वप 
खु विन्यस्य दक्षिणाङ्कुकिदाक्चिणकनिष्ठान्तासु वामाङ्कुष्ठादिवामकनि 
छान्तासु च तथेव न्यसेत् । पुनस्तयेव वामाङ्कुष्ठादिदक्षिणाङ्गुषठान्ताद् 
न्यरूवा सानुस्वाराणि दशाक्चराणि नमोम्तानि दक्षिणाङ्कष्ठादिवामक- ` 
निष्ठान्तासु विन्यस्य आचक्रायश्वाहेत्यादिपूवाकाङ्गपञ्चकन्यासं विधाय 
बीजसम्पुटितमातृकाभिः पुरोदितमातुकास्थनेघु विग्यस्य दश्चतत्व 
न्यासं तनुयाकः गो नमः पराय मह्छारमरने भआस्मा १ इति गुद्यहदास्यशि 
रसु, अहङ्कारार्मने महश्तत्वात्मने, इति इदि, प्रङस्वास्मने पुरखषास्मने 
परमात्मने, इति स्वाङ्के, तत धतेष्वेव स्थानेषु विपरीतैरविपरीतवणंयुकतै 
दचेतेरव. मन्तर्वेम्यस्न मूघादिपाद्।न्ते वपुषि भरवणपुरितमुखमन्त्रेण 
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व्यापकम्यासं करम्यां विधायासुष्याद्यक्ण मूधेनि मध्यमाङ्कन्ट्या न्यसेत 
तजजन्यत्वितवामया द्वितीयं नेत्रयोः, अङ्कुष्ठरदहितसवाङ्गुटिमिः तृतीयं 
्रोत्रयो५ अङ्गएठानामिकाभ्यां चतुथं नायो, सवौभिः पञ्चम सुख, 
अङ्कुष्ठतजंनीभ्यां षष्ठं हदि, अङ्कुष्ठमध्यमाभ्यां सन्तम नामो, अङ्कुष्ठदहीना 
ङलिभिर्टमं गुह्य, ताभिरेव नवमं जान्वोः, सवाभिदेशमं पादयोः, सधे 
प्रणवपुटितत्वम् । ततोऽनयेव विधयाग्रिमाश्चरपञ्चकं, अध्रिमस्थान 
पञ्चके विन्यस्याद्यवणपञ्चकमाद्यस्थानपञ्चके न्यसेत् , पुनर्विपरताक् 
राणि विपरीतस्थानेषु न्यसेत् , तादेद् दशाक्षराणां न्यासत्रय क्रमेण सु 
िस्थितिसहतिरिति यतिवामनप्रस्थयोरमुना करमेण भवति गृहस्थस्य 
संहृतिः खष्टेः स्थितिरिति स्थितिसहतिः स ् टरिति ब्रह्मखारिणः। 

भय विभूतिपज्ञरन्यासः ) 

आधारे गद्य नाभो हृदि गले मुख अंसखयोरूषोदेशाक्षराणि सानु. 
स्वाराणि नमोन्तानि न्यसेत् , पुनरेवमेव कण्डे नामो कुक्षिद्रये हदि स्त- 
नयोः पश्वैयोरपरगलङे श्रोणिद्वये न्यस्त्वा यिरस्यास्येऽक्ष्णोः श्चुत्यो. 
नसोः कपोटयोश्च विन्यस्य पूवोक्तेषु करपत्सन्ध्यग्रेषु न्यसेत् , पनः 
कराङ्कलिषु पादाङ्कुलिषु च न्य्त्वा शिरसि तक्ीयप्राच्यादिचतुर्दि्ु 
तस्मिन्नेव सकल दोष्णोः सखक्थ्नोश्च न्यसेत् पुनम्रधने्द्रयमुखकण्ठ 
हृदयोदरनाभिमूखगुद्यजायुद्यथ पद्येषु चिन्यस्य श्रोच्रद्वयगण्डद्रया 
सद्धयस्तनद्वयपादवेद्वयकरिद्रयोरुदयजानुद्यजङ्खाद्याङघिद्धयेघु न्य- 
सेत् । तदेवं दश द शक्चराद्रत्तयः संपद्यन्ते । प्रत्याचरृत्ति च भ्यापक- 
न्याक्लो विधयः । 

भथ मू्तिपन्ञरन्यासाः । 

ॐ अं कृष्णवर्णाय केशवाय कीरस्य घत्रे नम इति भटे । ने जंक. 
नकवणीय न(रायणाय कान्त्ये अर्यम्णे नम इति उदरे। ॐ मो इथामर्णाय 
माघवाय तुष्टये मिन्नाय नमडइति इदि । भं हं कपूरवर्णांय गोवि 

' न्दूय पुष्य वरूणाय नमन दत कण्ठनब्रूट ।गउ रक्तवणय वेष्णव 

ध्ये अश्वे दश्षिणपादव । व ऊ धूञ्चनवणाय मधुसूदनाय शन्त्ये 
भगाय नम हत दक्षणसुजमूद। त स्हरतचणाय जदकेक्रमाय [क्रव्य 

विवस्वते नम इति गलदृक्िणभगे । बां दें पिङ्ककवर्णाय ब(मनाय 
दयाय इन्द्राय नम इति बानप्वं । सुज अञ्चवर्णांय भीघराय 
मेघे पृष्गे नम दति वामभुजमूले । दंभो चित्रवणोय हषीके 
दयाय हबोये पज्ञन्याय नम इति गलवामभगे । वां अं पण्डूरव्णांय 
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पश्रनामाय अद्धाये व्वषट नम इति पृष्ठ । य अः अज्जनवर्णाय दामो 
दराय ठलज्जवे विष्णवे नम इति ककुदि । अथ दादशाक्षर मुश्धि. 
न्यस्त्वा पूर्वोक्तमाद्यं दशक्षराणां न्यासद्धय विधाय सानुसवाराण्य 
मुनि चतुथ्येन्तानि इन्तूधेशिखाकवचास्जपादवदढन्दकयिपृष्ठमुदधः 
शब्दयु तास्येष्वेव स्थानेषु विन्यस्याचक्रादङ्गपञ्चकन्याक्षप्रष्यादिन्यान्ं 
च कत्वा यथोपदेश शङ्खचक्रगद्ापद्मकोस्तुभवनमाराक्रीवत्सवेणुनुद्रा 
दशेयेव । नमः खुद्शनाय “मखाय फर्" इत्युकत्वाखमुद्रवा दश्च 
दिक्षां बन्धन ईत्वा भरीरृष्ण ध्यायेत् । 

फु दन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन बद्ावतं सप्रिय 
.प्री वर्लाङ्कमुदारकास्तुमधर पीताम्बर सुन्दरम् ॥ 
गोपीनां नयनत्पलाचततनु गागापसङ्ग।व्तं 
गोविन्दं करवेणुवादनपरं दिष्याङ्खमूष भज ॥ इति । 

अथ चिन्तितभगवता स्वात्मनोऽमदं विचिन्त्य पृवाक्तपीरस्थ 
म्विर--  . _ _. ^ . 

स्वागतं देवदेवेश सन्निधो भव कश्ाव। 
ग्रहाण मानसीं पूजां मयार्यः परिभ।विताम् ॥ 

इति खंप्रा्य मानसिनिदौषैः षोड रोापचारेरचयत् । अत्र शङ्क पज. 
नादि छृत्वा हृत्स्थं देवं प्रतिम।द्(वावाद्य बाह्यपूजा का्यत्यागमविदः। भूतः 

शद्धः पचै शङ्खस्थापानाद्यष्यादिपान्राभिमन््रणान्तं कार्यमिति तुरी. 
भागवत । अथ- 

महानीलनखाभमत्यन्तबाङं गुडार्निग्धककजान्तविसखरस्तकेशाम् । 
अदिवातपरय्याक्रुलोःफुस्ट पद्य प्रमुग्धाननं श्रौ मदिन्दीवराश्चम् । 
इति देवं ध्यात्वा कुसुमपृूरितमज्जखि विधाय हृदि पृजितां मगव- 

न्मूतिं.मूलमन्ेणाञ्जलिगतां विभाव्य मूलेन '"लदस्रशीषौ” इति मन्त्रेण 
च ब्रह्मरन्ध्रेण शचालन्रमतर बाह्यमूत्यांदाचावाहनमुद्धया योजयेत् । 

हस्ताभ्यामञ्जकि बण्वाऽनामिकामूखपवेणोः । 
अङ्गौ निश्चिपत्सेय मुद्रा ह्य(वाहने स्मुत। ॥ 

अनयेच हधोमुख्या स्थापनसुद्रय। स्थाप्योच्छरिताङ्कद्टलयुक्तमुशि- 
द्यरूपसन्निधापनसमुद्धेया खन्निधाप्यान्तनिंविष्टाङ्खु्ठ क्लयुतसुष्टद्वयात्मक- 

सन्निरोधनमुद्रया खनिरुखोत्तानसुष्टियुगलरूपलन्मुखीकरणमुद्रय। 
सन्मुखं कुय्यात् । अथ हेमरूप्याद्यन्यतमधातुमयं दारुमयं वा चतुष्पा- 
मासनं पुरतः स्थाप्य तास्मिन्युकतप्रकारेण।घारशक्स्पाद्यनुग्रहान्ता दे- 
वताः संपूर्य पीटपृन्त्रेण पष्पा्जल तत्र कात् । तत भा चक्रायेत्यावि 
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खतुरङ्गन्यास उवार चक्राय स्वाह्। नेत्रत्रयाय वषडिति नेत्रन्यास्रमसु- 
रान्तकाय स्धाद्। अस्राय फडिव्यस्न्यासलञ् मूर्तो छृत्वा “अतो देवेति 
षडच तेष्वेव स्थानेषु विन्यस्थोपकल्िपितमासन“पुरुष पवेदं सवं "मिति 
मन्ञ्ेण च ष्णाय नम हस्यन्तेन भगवते समप्ये तत्रासलीनमुतंनिंगतमा- 
वरणगणे स्वस्वस्थान उपवशयेत्। ततः वीठगताषटदरुकमरुस्य पूवा. 
दिदिष्चु ऽ्माद्ाय नमः सुदामाय नमः। वसुदामाय नमः किकणये नमः, 
इति चतस्र देवताः। पवमत्न प्रणवादिनमोन्तत्व हृदयाय शिरस्थे रिख क 
खायेतिकेशरष्वग्न्यादिकोणेषु नेन्नजयायेति पुरतः,अस्त्रायेति पचादि चतु 
दिक्षु शत्यङ्गाषरण; वासुदेवाय सङ्कर्षणाय प्रदयस्नायानिरुद्धायेत्िपृवादि 
द् लचतुष्टये, शान्त्ये धियि सरस्षत्ये रत्ये हत्याग्नेयादिदलचतुष्टये, इति. 
वाद्ुदेषाद्य(वरणं तद्रहिरजुनाया निरुदधायोद्धवाय दारूकाय विष्वकूसे 
नाय सात्यकये नारदाय पवेतायेव्यष्टदिष्षु, गरुडायेति पुरतः इति पा. 
योद्ावरणम् । इन्व्रनिधये नी टनिधये सुङ्कन्दाय मकराय अनङ्गाय कञ्छ- 
पाय शङ्कनिधय पद्मनिधये, इति पूवाचरणभ्यो बदहिरणदिष्ु इति निष्या- 
धरणो, तदहिरिन्द्वाग्नियमवायुवरुणनिकतिकुबेरेशानान् लोकपालान् 

विदिष्ु पू्वेशानष्ेङमध्ये ब्रह्माण पथिमनिचत्योरम्तः शषं बज शाक्तद्- 
ण्डखङ्गपाशष्वजगद् त्रिशुखान् क्रमेण दिक्पारखुख न्निघाबुपवेशयेत् इति 
अष्टमावरणम् । पतान्यावरणानि गोपाकतापिन्युक्तानि। अथ सपरिवारा. 
य भगवते “दतावानस्य'+ईइति मन्त्रेण मूलेन चास्रादितपाद्यं निवेद “भि. 
प।दुर्व' इति मन्त्रेण मूलेन चाध्ये समष्यं “तस्माद्विराड्"१इति मूलेन 
च ष्णाय नमः सुधेत्यम्तनाचमनीय दत्वा मधुपकंञ्च तादशमूखेनेव 
सम्य पूर्घवत् पुनराचमनीयं वस्वा सुगन्धतेलेरभ्यज्य सुगन्षद्रव्येरुम्म- 
वनं विधाप पञ्चाग्मतेरभिषिड्च्योप्णोादकेः संस्नाप्य शयुखतीर्थोदकेः 
शङ्खेन घण्टां वादयानोऽभिष्रचयेत् । तत्र मन्जाः-- 

प्रीभागवते । 1 _ 
स्वणंघम्मायुवाकेन महापुरूषविद्यया । 
पो ख्षेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ इति । 

[ श्रीमा० स्क ० १९१ अर २७ छ० ३१] 
स्वणंषमानुवाढःग्छयुवणे घमं परिवेदवेनम् । शन्द्रस्यात्मानं दशधा 

खरम्तम् । अन्तःसमुद्रे मनक्लाचरन्तं । ब्रह्माग्वविन्वहशषहोतारमणें । 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम् । पकः सन बहुधा विचारः । शत शुक्रा 
णि यत्रैकः भवन्ति । स्वं वेद्ा यत्रैक भवन्ति । सवं होतारो यत्रैकं भव 
निति । समानक्तीन आर्मा जनानाम् ॥१॥ भन्तः प्रादेषः शास्ता जनाना 
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सर्वात्मा । सवी; प्रज। यन्रेकं भवान्त । चतुर्दोताये यत्र संपदं गर्छन्ति 
देषेः। समानस्तीन आत्मा जनानां । ब्रहमन्दम्चि जगतः प्रतिष्ठा । दिवसा 
त्मानं सवितारं बुहस्पतिं । चतुर्होतार प्रदिक्चोवुक्टतत । वाचा धीय्यं 
तपसाम्बविन्दत्। अन्तः धरिष्ठं कत्तारमेतम्। स्वष्र रूपाणि विद्कुवन्त 
गिपशथिम् ॥२॥ अमरतस्य प्राणं यन्ञमेत । चतुदहांतृणामात्मानं कक्षयो निचि 
कयुः । अन्तः प्रविष्ट कत्तौरमेतं । देवानां बन्धुं निहितं गुह।सु । अमृतेन 
कलप यश्मेत। चतुदहदातृणामारमानं कवयो निचिकयुः । शत नियवः प 
रिवेद् विश्वाविश्ववारः । विदवमिदं वृणाति । श्द्रस्यात्म। निहितः पञ्चा 
ता। असूत देवानामायुः प्रजानाम्॥३॥ इन्द्रंराजान सवितारमेतम्। वाया 
रार्मानं कवयो निचिक्युः । ररदिम रदमीनाम्मध्ये तपन्तं । ऋतस्य पे 
कक्षया निपान्त। य अण्डकाश भुवन विमत्त । अतनामण्णः सन्नथ ठक् 
विचष्ट । यस्याष्डकोश शुभ्ममाहुः प्राणमुद्षम् । तेन कलप्ोशतेनाहम 
स्मि । सुवण कोशं रजसा परीते । देवानां वसुधानी विराजम् ॥४७॥ अ 
मृतस्य पृणांतामु कलां विखक्षते। पाद षटरातुनकेख विषिते । येन सवः 
पञ्चघातक्टृप्ताः । उत्तवाषडघामनलोत्तक्टल्ताः । त षटरातारमूतुमि 
कल्पमानम् । ऋतस्य पदे कवयो निपा्ति। अन्तः प्रधिषु कत्तारमेतम्। 
अन्तश्चन्द्रमसि मनसा चरन्तम् । सहेव सन्तं न विज्ञानन्ति देवाः 
इन्द्रस्यात्मानं शतधा चरन्तम् ॥५॥ न्द्रो राजा जगतो यद्ये । खप्त 
दाता सप्तधा दिकलृक्ठः । परेण तन्तुं परिकिच्यमानम् । अन्तरादित्ये म 
नसा चरन्तम् । देवानां हृदय ब्रह्मान्वषिन्द त् । ब्रह्मे तद्ब्रक्षण उज्जमार । 
अक श्चोतन्तं सरिरस्य मध्ये । यस्मिन् सप्त पेरवः । मे्टन्ति बहुलां 
धियम् । बह्वहबायिन्द्र गोमर्त(म ॥६॥ अच्युतां बहुलां धियम् । ल हरिवेसु 
वित्तमः । पेखरिन्द्राय पिन्वते । बह्दवामिन्द्रगोमरतीम्। अच्युता बहुलां धि 
यं । मष्टामिन्द्रो नियच्छतु । चतं शता अस्य युक्ता हरणम् । अवाङयातु 
वञुमीरदिमरिन्द्रः । प्रमहमाणो बहुखां धियम् । रभ्पिारेन्द्रः सविता मे 
नियरुछ तु ॥७॥ घृत तेजा मधघुमदिन्द्रियम । मय्वयमधिद् घातु । हरिः 

तङ्कः पटरी खुपणः । दिविक्षयोनभस्ा य पति । सन दन्द्रःकामवरष 
दातु । पञ्चार चक्रं परिषत्तंते पृथु । हिरण्यज्योतिः सरिरस्य मभ्ये। अज्ञं 
ज्योतिनमसा सपेदेति । स नदृनद्रः कामवरं ददातु । सप्त युञ्जन्ति रथमे- 
कचक्रम् ॥८॥ एको अवो वहति खक्तनामा । जिनाभिचक्रपजरमनवम् । 
येनेमा विद्वा मुवनानि तस्थुः । भद्रं प्यन्त उपलतेदुरभ्रे। तपादीक्षाभू 
षयः सुर्विदः। ततः क्षत्रं बलमोजश्च जातम् । तदस्मे देवा अभिस. 
न्नमन्तु । दवेत रादेष बोभुञ्यमानम् । अपां नेतारं मुषनस्य गोपाम् । 



९६ दीरमिष्रोदयभकतिप्रकाशो- 

इन्द्रं निखिकयुः परमे व्यामन् ॥९॥ रोहिणीः पिङ्गला पकरूपाः । क्षरन्तीः 
पिङ्गला पकरूपाः । रातं सहस्राणि प्रयुतानि नाध्यानाम् । अये यः दवे. 
ता रद्िमः | परिसवामेदं जगत् । प्रजां पुन् घनान । अस्माक ददातु । 
देतो रदिमः परिसवं बभुव । सुषन्मह्यं पश्चन् विश्वरूपान् । पतङ्खमक्तमसुर 
स्य मायया॥१०॥ हृदा पदयन्ति मनसा मनीषिणः । समूद्रे अन्तः कवयो 
विचक्षते । मरीचीनां पदामेच्छन्ति वेधसः पतङ्खो वाचं मनसा बिमर्तिं। 
तां गन्धो वदद अन्तः तां द्योतमानां स्वं मनीषां । नस्य पदे 
कवयो निपान्ति। ये ग्राम्याः पको विदवकूपाः। विरूपाः सन्तो बहु. 
धेकरूपाः । अश्चिस्तां अग्रे पसुमोकतु देवः ॥११॥ प्रज्ञापतिः प्रजया संवि. 
दानः । वसं स्तुकेस्तुके । युवमस्मासु नियच्छतं । प्रप्रयज्चपर्तिं तिर।ये 
प्रास्या पश्वो विश्वरूपाः । विरूपाः सन्तो बहुयेकरूपाः । तेषां खप्ता- 
नामिह रन्तिरस्तु । रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सु्बीयाय। य आरण्या 
पश्वो विश्वरूपाः । विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ॥९१२॥ वायुस्तां अग्र 
परसुमोकतु देवः । प्रजापततिः प्रजया संविदानः । ईड येः खं घृतवश्चराच. 
रम् । देवा अन्वविन्दन्गुदादहितम् । य अरण्याः पशवो विहवरूषाः । 
विरूपाः सन्ता बहुवेकसरूपाः । तेष्रामारण्याना(र)मिदरन्तिरस्तु । 
रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुर्कायांय ॥१२॥ इति। 

9 उर रर ञर् श्र 
राजनम् हुम् ॥३॥ हा ।२। ह ८।३। अहा. २॥ अहाय '२। 

ड् ररर २ 9 ८९ १, म्र ४ ५ ध १.९ 
आदाय । श्न्दश्षरा । न 3 माध । ताह्वन्नाय । इन्द्र०।३॥ ष्या. 
२१ र १ ९र र २१ २ ३ 
बृहत् । ३ । विभ्रष्टये । विषम्मेणे । २ । यत्पारेयाः । युनज ! तावपि 
ठे ५ २ १२ २१ र् रर 9र 
यस्ता । यत्पर 1२३ सत्य माजः। ३) रजः सुवः। २३ शुरानूषा 
र 3 २३४२ ५ २१ र १र 
ता ३ श्रव । सश्चकमिाय ।२३। मद्र सुधा । २ भद्र सुष। षम् 

ह १ र € र्र १२ २५२ र्रञ३े४ ५ 
जम् । २ । हषमूजंमर् ।२। अआ गामतायं । वजेम । जातुवन्नाः । ३। 

स २ र 9 १२ र् र १ ६ र 
बहद्यश्ाः। ३ दाचदथ रहस । २ दविदय ३ । हाउतवा । वागा 
ररर २३ ११ ११ 

सुष)चदद्धा २२४ ५:॥ १॥ 
१. ह् 9 (५ मर् 9 (3 २ 9 क्ष. क ९ 

आदिशन्दाक्तम्-राहणम् । हाड । २३। अयही। ३। आयेहिया । ३ 
र 9 १ 

आसाउ। २ आयाम् । २। नमाः ३। किट् । २ । हइन्द्रन्नरां न माघ 

( १) सप्तानाभिति पाठः स 



अचनास्मक म्तितिणयः। ९७ 

र १ र र 
लाह्दा र न्लाय | यत्वास्यायुनज तधघया रस्ता; वरा चषाताथव 

9 ५२ र र् 9 १ ¶ 

सशकार माय | अगगामतवजमजतवार्न्नाः । मनर ३ साय । 

प्राणा २३ दायि चक्षुर ३ दाये । श्रोत्रा२२६ डाय । घाषार२२ 

दायि । चता २३; हायि | भृता। २३६ होयि पानार२ २८ दहाय। 

„१ १ 
[न [व 

चित्ता २३; दायि! धीता२ ३; ्ायि । सकार दायि) ज्याता२३ 
१९ र् २१११ १ 

हा २।वा२३५४अोहावा।ऊउॐ२२३४७५॥२॥ 

मदापुरुषविथा तु- 
ज्ञितं ते पुण्डरीकश्च | नमस्ते षिद्वभावन । 

सब्रह्मण्य नम्रस्तेऽस्तु महापुरुषपूवज ॥ इति । 

पृववदाचमनीय समप्ये वख्ेण गाश्रमाजन कुयात् । “धतं यज्क"मि 

तिमन्त्रेण परेन चक्षमे वाससी पारधाप्यवरणद्वताम्या बवाक्तास 

द्त्वा गायन्या च मनः खमप्ये “तस्मात् यत्तत् सवहुतः लम्बत 

इति सूखेन चोपवीतं समप्यं मूलेनेवालङ्कारपान्निवेद्य वेणुवनमाला 

श्रीवरघकौस्तुभ्ान् सम्य तानि च तत्तक्नाख्ना गन्चपुष्परम्यच्य पाठ् 

क भगवते दत्वा सपरिवाराय भगवते "“तस्मा्क्षात् सवत" इति 

ऋचा मूलेन च चन्द्नागुरुकपूरपलात्मक गन्ध शङ्खस्थतुलसाक्र गृहा 

त्वा कनिष्रद्ाामानवदय कुडःपाक्षतास्तदुपार दत्वा "'तस्माददषा अ- 

जायन्तेः'ति मूखन च पुष्पाणि समन्य निमलक्म्रद्कययुतहाररततु 

ट सखामञ्जरसमपंण मूखमन्बेण कुय्यात् । तारशमज्जयभव्र क्रामल 

द्ङेयाशशदङेरपि पूजां तञुयात् । 

नित्यमर्चयत्ते यो वे तुखस्या दरिमीदषरम् । 

महापापानि नदयम्ति कि पुनश्चोपपातकम ॥ 

इति चृखिदहपरिचर्य्यायां ब्राह्मे निष्वस्वोक्तः । 

योऽख्यद्धरिपादान्ञं त॒खखाकोमलेदेेः 
न तस्य पुनरान्रासब्रह्मखाकात् कदाचन ॥ 

इति वृहश्नारदीये केवख्तुरखुसादकपविघेश्च । 

घर पर्युषित पुष्पं ञ्य पय्युषित पयः । 
न बञ्यं तुरुखीपत्रं न बज्य जहर्वाजलम् ॥ ठ 

इति कत्रैव पयुद्वितानामपि ठतुरुसीपत्त्राणां अ्रहणोक्तेश्च । 
० भ० १३ 

~ 
> 



९८ चीरमिन्चोदथमकिप्रकाश्च- 

मजरसमहिमानं श्वाद- 
दारितः 

तरसीमञ्जरीभियेः कुय्यात् हरिहरा्चनम् । 
न स गमय याति मुकिमागी मवेन्नरः॥ इ्ति। 

ततो ““यस्पुरष "मिति मन्त्रण मुलेन च घण्टां वादयानः प्रादक्षि- 
ण्येन नासिकामारभ्य पाद्पय्ये्तं धुप निवेध "व्राह्मणोऽस्ये"ति मुखेन 
ख धादयान पव खन् पादादिनेषान्तं दीपं दश्वा हेमादिधातुमये पात्र 
दुदासमपायसान्न शकरानवनी तकदलीफलदचधियुतं मगवतः पुरतः 
खंस्थाष्य तास्मन्मनोरमाण तुखसीदखानि निक्षिप्य मूरेनाभ्युक्ष्य 
धनुमुदां तदुपरि कत्वा तासुलप्रावितमन्नं विभावयेत् । 

वामाङ्कुलोदाक्षणानामङ्कुलोनाञ्च सन्धिषु । 
प्रवह्य मध्यमाभ्यां तु तजन्यो दे प्रयोजयेत् । 
कनिष्ठे द ऽनामकाभ्यां युञ्ज्यात् सा धेनुमुदिका ॥ 

ततः “चन्द्रमा मनस इति मन्त्रण मुटलेन च निषेदयामि मवतो- 
जुषाणदं हविष्टर इति च भगवते समप्यापोक्ान दसधा वामकरे विक 
चोर्पलसन्ञिमां प्रासमुद्रां दर्शयन् प्राणाय स्वाहेत्यादि षडन्मानुखा- 
रयन् शुद्धाः प्राणादिमुद्रा दशहयत् । 

स्पृशेश्कानघ्रापकानच्चिक ठे स्वाङ्कष्रम्ध्नां प्रथमेह सुद्रा। 
तथापरा तजानपध्यम स्यादनामेकामध्यामिके च मध्या ॥ 
अनापमक्रातञजनीमध्यमा स्यात् तद्वच्चतुर्थी सकनिष्ठिकास्ताः। 
ह्यास्पञचमो नददितिप्रदिष्टा प्राणादेमुद्रा निजमन्त्रयुकताः ॥ 
सतो जवानकामन्तधाय मृरखुमश््र दामसख्याद्विगुणस्तख्यावत्तयन् 

पव ध्यायेत् । 
खाकानां परेजशिक्षणाय भगवाक्जिवस्यं नित्य विधि 

च रुक्मिण्या परिषेषण विरचिते पा्रीषु हेमीम्वथ। 
सिदखान्न सुरसं खुधासमाधक मुङ्क स्म पङ्को मुदा 
देवक थानकदुन्दुमिप्रभ्रतिभिमन्यः सहान्येरपि ॥ इति । 
विथ्रद्रणुं जकवयरटयोग्ङ्कवेश्रे च शश्च ! 
चाम पाणो मखणकवलं तन्फलान्यङ्कुरखीषु । 
तिष्ठन् मध्ये स्धपारदुहदो हासयन्नमेमिःस्वेः 
स्वगे छेके मिषति बुभु यश्चभुक्् बालकेलिः ॥ इति च । 

अथ जवनिकामपलखायं कपूरादिस्तस्छतं दीतलजलं श्चुद्धपत्रेण 
निवेद्योचरापाशन दरवा विष्वक्सेनाय किञ्चिदुचिक््टमुदृधृश्य गण्डूषा- 



अनात्मक मनाक्तनिणंयः ९९ 

धथं जलं निवेद्य गायञ्या पुनराचमनं समपय नेवेद्य दक्षिणत उद्वास्य 
करोद्धत्तनायं वर्वा “नाभ्या असी'दिति मनश्श्रेण मुखेन च सकपूरं 
ताभ्बुङं समपयेत् । “ताम्बर श्िखयुत" मिति गोतमीतन्त्रोक्तेः ¦ ततो 
नीराजनं मूधनि कुयात् । यथोक्तं - 

बहुवच समायुक्तं ज्वलन्त कशावाग्रतः। 
कुयादारात्तिकं यस्तु कलट्दकारिदिषं वसेत् ॥ 
नीर।जनं च यः पर्येत् देवदेवस्य चक्रिणः। 
खप्तजन्म भवद्धिप्रो ह्यन्ते च परमं पदम् ॥ इते । 
कपृरेण च यः कुयात् मकतया केरावमू धेनि । 
आरातिक मुनश्ष्ठ भ्रविरद्वप्णुमग्ययम् ॥ इति च । 

ततो विष्णुसुकतैभूलमन्त्रेण नमो मदद्धथो नमो अभकेभ्य शव्युचा च 
पुष्पासर् दद्यात् । ततो वेदस्तुल्या स्तुत्वा दण्डवत् प्रणम्य “सक्तास्या- 
सन्निति मुखेन च प्रदक्षिणां कुर्यात् । तन्म्िमा चोक्ता गोनमीतन्त्रे । 

सक्तद्वीपां धरां दत्वा वेद विद्धो महासूने। 
यत्फर रभते मत्तया त्वा कष्णप्रदस्षिणाम् ॥ इति । 

अथादयेच्छन्रच(मरादिसमपंणगीतनरव्यादिभिमगवन्तं [सन्तोष्य] 
वः पूत प्राणवुद्धिदेहधम्माधिक्रारता जभ्रत्स्वप्रुषुष्ट्यवस्थासु मनसा 
घाचा कमणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिद्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत् छृतं 
तस्त ब्रह्माणम् मवतु स्वाहा मां महीय च सकल हरये सम्यगपेय 
ॐ तत्सदिति मन्त्रेण शङ्खोदकेन स्वात्मानं सपरिवारं समर्प्यं | 

प्रपज्तं पाहि मामीश ! मौतं सभ्युप्रहाणवात्। 
इति प्राथनमुद्रया भ्राथयेत् । 

प्रसताङ्गलिको स्तो मिथः ्छि्टो च सम्मुखो । 
कुयात् स्वहृदये सयं सुद्रा प्राथेनसंक्जिका ॥ 

अथ मगवदत्तत्वेन ध्याततसप्रसादमज्जकिना आदाय मुर निधायं 
अलपृण शङ्खः भगवति धामयिस्वा तज्ञङं स्यं धारयेत् । 

शाङ्खास्थित तु यत्तोयं भ्रामित केशवोपरि । 
देटलश् मयुष्याणां ब्रह्महस्यां व्यपोहति ॥ 

इति वचनात् । ततो भगवत्पादाम्बु पिबेत् । यथाह-- 
ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मा । 

अपेयं च पिबधस्तु भुङे यश्चाभ्यमोजनम् । 
अगस्बागमन यस्य पापाचारश्च ये नरः 

ते$पि पूतदु मवन्त्याश्यु रेः पाद्ाम्बुसेवनात् ॥ इति । 



® क 2» छ, १०० घीरामेन्नो दय बक्तिपरकाचो- 

अश्र पादम्बुशब्दः=पादसमप्यत्वेन जल योगिकाऽङ्गाक्रयतं, उत रूढः 

माद्यः, पाधस्यापि शालम्रामादावमावप्रखङ्कात् । नान्त्यः, पादयोरपणगा 
क्कीकारे प्रोक्चषणीशब्द इव रूदययोग।त् , अनङ्गाकरे पादयोजेरमिति 
वाक्यशेषात् यौगिकस्य पादाम्बुशखब्दस्य पाद्यपरत्वासरम्मवात् तस्मात् 
मगवदाधिष्ठानश्ालग्रामाचादिसस्पृष्ठ जरु भगवत्पदस्पृष्टव्वेन भाषेत 
पादाम्बुन वु पाद्यम् । पवञ्च “विष्णुपादोदकात् पूवे घिप्रपादोदकं 
पिबेत्, इति गोतमै(तन्त्र शपः प्रयोगाऽपि युज्यते न हि खानन्ते वि. 
प्रपाद्यपान विधेय तत्पूज्ञ(याः, अङृतत्वात् इति । 

पादाम्बु पीत्वा नात्मन काय्यम् । 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा पश्चादद्युचिश्ाङ्कया । 
अचाप्रयति यो मोदात् ब्रह्मद! स निगयते ॥ 

इति सुलदपारेचय्यायां स्कन्देः । ततः पृबांदितनेवेदय दव्यत्वेन 
भावितेजशडिरा।विश्ातिवारं श्रीरृष्णं सन्तषयेत् । 

अथ अपः) 

उक्ताविधय।सन दिग्बन्ध च विधाय गुवार्दान्नमस्कछृतय प्राणानायम्य 
पूषवत् ऋभ्यादि सङ्गी जपं सङ्कर्य चक्रायङ्गपञ्चकन्यासो दक्षि- 
णाङ्ख्ठादिवामकनिषठान्तासु अङ्कलिषु दशाक्षरन्यास , नाभिकटिजा- 
युपादमुध्नाक्षेश्राज्रनासरावक्रहत्सु च दशाक्षरन्यासं विधाय मगवन्तं 
भ्यायत् । राका | 

अंसारखुञ्जितवामङुण्डलकधर मन्वान्नतभ्रूखत 
किञ्चित् कुञ्ितकामलाघरपुर साचिप्रसारेश्चषणम्। 
आखोकाङ्कुकिपस्लवेमुरदिकामापूरयन्तं मुदा 

भ = 9 भ विप ०५५ मूले कद्पतत रञ्ञमज्गल रेत भध्यायेज्गन्मोहनम् ॥ इति । 
ततो खद्राक्षपद्याक्षादिमाखाभिरलंखृष्टज्कुलिपवमिव गणयन् म- 

म््राय च कलस्मरन अोत्तरसहस्त्र मन्त्रजप मानस कुर्यात् । मानलला 
खम्भवे उषाद्यु वाचिकप्रष्पएाश्चारणसरूप, अस्याप्यसम्भवे स्पष्टमुच्वार- 

येत् । अथ प्राणानायम्य चक्र! ्यङ्गपञ्चक धिन्यस्य जपल्लाङ्गतालिदुध्ये 
विष्णुनाम यथाश्चक्ति जभ्त्वा, 

गुह्यातिगुद्यगोक्षा त्व गृदाणास्मत्छृतं जपम् । 
सिदधिभवेतु मे देव त्वल्प्रलाद््ुरेहवर ॥ 

इति मन्त्रेण देवे जपं निवेद्य । 
मन्बह्ीनं क्रियादीन भक्तद्दीन जनादन । 
यत्पूजितं मया देव परिपणे तदस्तु मे ॥ 



अचनात्मक मल्िनिणयः | १०१ 

इति प्रा्यापसहारमुद्रयवरणानि देवे लीनानि ध्यायेत् । 
अधायुख वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम् । 
क्षिप्तवाङ्कुलर ङ्ध कीभिः संयोज्य परिवन्तयेत् । 
पषा सं्ारमुद्रा स्यात् विसजनविधों मता ॥ 

ततः रृताचन भगवत्यपेयेत् । इति प्रातः पजा । 
पवमेव माध्याहकी । महानीटेत्यादिष्यानकाटे तु । 

पीताम्बर रुचिरनु पुरहारकाञ्चीकयुरकोर्मिकरकादि्िखज्वलाङ्गम् । 
दिभ्यानुटेपनापिश्राङ्गितमसराजदम्खानचिन्नवनमारखमनङ्दीप्म् ॥ 

वेणुं धमन्तं हरि ्यायेत्, अपृएादिपक्रमन्नं नैवद्यं पायसमाषितेजके. 
स्वपंणम ।-तिखृषु पूजासु भआवरणदेवताविश्चेषानाह क्मदाीषिकाकारः । 

तापिन्यां तु अङ्गवासुदेवादिख्किमण्यादिस्वशक्ति नन्दादिवसुदे- 
वादिपाथादिनिष्यादिबीतं यजेत् । सन्ध्यासु प्रति पात्ताभेरुपचारेस्तेना- 
स्याजिङ भवतीति स।भ्येनाधरणदेव त। विदिता इति नह विशेषा उख्य 
न्ते । मध्याहृपूजायां जपान्ते नेत्यहामं कुय्थात् । सः इत्थं प्राणान्त. 
यभ्यासनदिग्बन्धो विधाय पञ्चाङ्गन्यासी कत्वा श्ुद्धम॒न्मयचतुरसक्ुण्डं 
मुखेन वाक्ष्याख्रेण परिस्तीयं कवचेनाभ्युक्ष्य त्रिकोणं वििस्य रमि. 

त्थाञ्च प्रतिष्ठाप्य परिलमहनपारेस्तरणान्वाधानादिलसिद्धहाषेरासाद्- 
नान्तं स्वग्रह्याक्त विधिना विघायान्नो पृवांक्तपीट, अभ्यच्यं पाठदेवताभ्य 
आज्याहूता; पीटमन्त्रान्ते इुर्वा देवमावाह्य ध्यायत् । 

तक्तजाभ्बूनदप्रसख्यं शङ्खचक्र गद्ाम्बुज्ञः 
लखखच्चतुथुज शान्तं प्मकिञ्जट्कवाससम् ॥ 
स्फरत्किरीरकटकङ्टेसूजाम्बर।ङ्गदम् । 
री वत्लवक्षसलम्धाजत्कोस्तुम वनमालिनम् ॥ 

द्युक्तं भागवते । अथाज्यभागान्तं कत्वाष्टाविशातिवार मुखमन्त्रेण 
पुदषसुक्तन च प्रत्यु चमाज्वप्लुतन सिद्धान्नेन हुस्वा आवरणदेवताभ्योऽ 
प्येकेकमवद्ानं दस्वाचमनताम्बूलादिसमप्यनस्वा साङ्ग देषमुद्धास्य 
पञ्चङ्गानशन्यस्त्वा मून भस्म धत्वा दवे कम नेवदयेत् ॥ इति मभ्याइपजा॥#॥ 

॥ अथ राप्रिपूजा ॥ 
तज भध्यानम्- 

राघ्रोचन्मन्पथाक्राम्तचेतसं देवकीसुतम् । 
यजत् रासपरिभान्त गोरीमण्डकमध्यगम् ॥ 
इतरेतरबद्धकरप्रमदागणकदलिपतरासविद्!रयिषे । 
माणिशदुकृमप्यमुना वदुषा बहुधाविहितस्वकरिभ्यतचुम् ॥ 



१०२ वीराभिश्रोद्यमक्िथकादचो- 

तरुणीकुचयुकपरिरम्ममिरद्धुखणारणवक्चगतिम् । 
शिवकणुक्लमीरितगानपर स्प्ररविह्णलित युषनेकगुखम् ॥ 

शति । रजतपतरेषु श्चुत सशछकर पयो नवेद्यम् । रेष पूववत् । सा 
यहि तृतीयपूज।पक्षे द्वारकायां ध्यानम् । 

सायाह द्ारवस्यां तु चत्रोद्यानेपश्चोभिचे । 
द्यष्टसाहलक्षसख्याकेमवनेरभिसवृतः ॥ 

हस्या दिक्रमदीपिकोक्तेः । पायर्न्नेवेद्यं । छकंरामिधिवतक्षीरभातितेज्ले 
श्तपणम् । इति लहृष्णपूजा ॥ 

अथमामनुतिष्ठतोऽनुष्टेयपुरश्चरणसक्षेपो लिख्यते । 
वेशषम्पायनषदितायाम् । 

अख्नातस्य फर नास्ति नचातपेयतः पितुन् । 
नासव्यमभिमाषेत नेन्द्रियाणि भ्रबोघयेत् ॥ 
शयन दभेशय्यायां श्युचिः भ्रयतमानसः । 
नेकवासा जपेन्मन्तर बहुवस््राकुखो न च॥ 
उपथघोबदहिषैस्तर पुरश्चरणष़त् व्यज्ञत् । 
स्त्रीश्चद्रास्षां न भाषेत रान्न जपपरो भवेत् ॥ इति । 

मन््रप्रकाशिकायां दश्चक्चरं प्रत्य अस्य चतुरक्चषजपास्पुर्थ. 
रणं पायसेन दशांशो होम इति । 
गोतमीमे तु-~ 

द्शाक्षर मनुर सिद्धय दश्तटक्षकम्। 
. जप्त्वा वदन्ते होमादि विधिना कम्म चाचरेत् इति । 

नारदीय 1 | 
जपस्य तु दशांशेन होमः काया दिनि दिनि। 
अथवा लक्चसम्पूता होमः कायो विपित ॥ इति । 

अपान्ति वा कार्य्यः कवा यस्य जपो याषत् तस्पृत्तों होममाचरे. 
दिति चान्द्ररकोचः 

प्रातरारभ्य जघ्ष्यं काठ मध्यन्दिनिावधि । 
नेरन्त्यविचिः प्रोक्ता न दिनं भ्यतिलङ्घयेत् । 

होमासरम्मवे ब्राह्मणेन वत्कखंख्याद्धिगुणः चतुशुणो वा जपः काय्यः। 
गौतमीतन्त्र- 

ततो दोमदश्यांचेन तपैयेस्पुखषो्तमम् । 
आदौ मन्त्र समुश्चायं भीपृचे इष्णमित्यपि ॥ 
तवपैयाभ्यदहमिस्युकत्वा नमोन्तस्तपेणे मुः । 
तयेणस्य दश्वाश्चेन ध्मिषकं समाखरेव् ॥. | 



५ ®= + € 

अष्यनास्मणमाखनेणयः १०8 

कृष्णास्मान स्वमा्मान ध्यात्वा रदिमसमन्वितम् । 
कुष्ुम तोयमकं च सुगान्चपरिमिधितम्। 
जलाञ्जखि समादाय मूलमुच्चार्य खाधकः॥ 
ओकृष्णममिषिञ्चामि नम शव्यभिषचयेत् । 
अभिषककढशां योन अह्मणान् परितपेयेत् ॥ 
विप्रभोजनमन्िण व्यङ्गं साङ्ग भवेद् ध्वम् । 
यत्र भुङ्क विजघ्रष्ठस्तत्र भुङ्ख हरिः स्वयम् । 
यत्र भुङ्क धियःकान्तस्तत्र भुङ्के जगत्त्रयम् ॥ 

इति क्रतुः । 
भक्ष्यनिंयमोाऽपि तत्रैव । 

विष्भोनिवदितान्न यत् रात्रावधादङ्कुर्लयन् ॥ शति । 

नारदीयेऽपि- 

मदु सोष्णं सपक्ञ्च कुर्याद टघुभाजनम् । 
नेन्द्रियाणां यथा तुत्तस्तथा भञ्जीत साधकः ॥ इति । 

पुरश्चरणे च करिष्यश्रयुतचतुष्कं जपेत् इति क्मदीपिकाङृतः । 
तश्र गोभ्यो ग्रासदानं स्नानकाले दादशवारमन्ोक्तया मुरन्यभिषेकः, 
खतुर्विंशतिवाराभिमन्त्रितजटेनाऽऽचमन तयेवामिमन्तितान्नमोजने 
सप्तवाराभिमन्त्रितगन्धपुप्पादिधारणं व्ह्मचयं राच्निमोजित्वञ्जैति 
धम्पाः। अयञ्च जपा पानसपूजन्ते काय्यंः, पृरश्चरणजपस्तु बाह्य 
पुजान्त इति मादीककृतः । अष्टादश्ा्चरस्य तु पूवेजणः अयुतद्कयं लक्ष. 
पञ्चक त्तरः, इति विशेषः । पूजायां स्वय विशषणय असुष्यख्छम्द्ः ?। 
क्रोमिति बीजं पवत् ऋृष्यादिन्यासान्त कत्वा दश्तत्वन्यास चत्वा 
पञ्चपदेहदयादि पञ्चाङ्गमन््न्तेः करदशाङ्कुटीह्टदयादिषु च पञ्चङ्गन्या 
सच छृत्वा मुखेन सकलशरीरे व्यापकन्यास चिर्विधाय प्रथमं शिये 
भालप्र्मभ्यकणेद्वयवदूनम्रीवादन्नाभिकारेदढयगुह्यजानुपत्छु मन्प्राक्ष 
राणि न्यस्त्वा नेषमुखहदयगुद्यपत्छु पञ्चपदानि न्यसत् । ततः काङ्ग. 
न्यासमुष्यादिन्याक्तं च कृत्वा मूरतिपञ्जरन्यासादि पूववत् क्ुय्योत् । 
पञ्च ङ्न्यासे।ऽनन्तरोक्तो ज्ञेयः । जपे तु ष्यादिन्यासान्ते करङ्कुलीषु 
हृदयादिषु च पञ्चाङ्कन्यास रस्वा- 

रिरोकलादरादन्दश्चोत्रगण्डषजाचुषु । 
कण्डवाह्ुषु हत्कुःक्षिकारेगुद्योख्जायषु ॥ 
ज ङ्गाचरणुयो्वणान् विन्न सेच यथाक्रमम् । 



१०४ वीरभिन्रोदयम्तिप्रकाश- 

भथ भ्यायेत्। 
अध्यान्माखत्कखापद्यति राहेारेषुषिच्चुषदिरसत्केशाजालो 
गोपीनेत्रात्पखाराधितरुलितकचपुगौ पगेवृन्द बतः ॥ 
श्रोमद्वकन्र।रवेन्दप्रतिहसितश्राङ़ाकृतिः पीतवासा 
दवाऽसो वेणुवाद्यक्षपितजनधुतिर्देवकीनन्दनो वः ॥ इति । 

ततो जपं कुयान् । जेष पूवषत् । इति मन्जप्रकाशिकोका जपः । 
॥ इति श्रीहृष्णपूजनम् ॥ 

[र अथ यक्षेपेण रामपूजाविधिः ॥ 
ब्राह्म मुहन, उत्थाय- 

प्रातः स्मरामि दिननायककंशभूष 
वेदान्तवेधमभयङरराजवषम् । 
वेदेदलक्ष्मणयुतं स्वजनाभिराम 
ससारसलपगरलोपशमाय रामम्॥ 

श्त्यादिरामस्तोज पटित्वा वैदिकतान्श्रिके स्नानक्न्ध्ये विधाय भूतः 
दयुद्धिभ्राणप्रतिष्ठामातृकान्यास्रादि पीटन्याखान्तं कुर्यात् । प्राणायामो 
राममिति बीज्न, इतरन्रापि साम मां पाचयेस्येवमूहः काय्येः। अथ 
ध्ीषडक्षरं प्रणवपुरितं करतरादो याप्य अस्य व्रह्म्षिगायजीच्छन्दः 
ध्रीसमो देवता रामापेतिवौजं नम इति शक्तिः, इत्युच्चायं ऋष्यादि न्यः 
सत् । पूववत् दक्षवामस्तनयोवा बीजशक्ती न्यसेत्, "'दश्चबामयोस्तः 
नयोः"? हति रामतापिनयिक्तेः । ततः करन्यासाङ्गन्यासरो तनुयात् । तावि. 
त्थम् । रां रयाय नमः, अद्ुष्ठयोः, र शिरसे स्वाहा तजन्योः, रूष 
सख्राये वषट् मध्यमयोः, रं कवचाय दधु, अनासिकयोः, रों नेत्रत्रयाय 
वौषट् कनिष्ठिकयोः, रः अस्राय फर् कशरतलकरपृष्ठयोः, इति विन्य 
स्येतेरव मन्त्रेहदािषु न्यसेत् र।मित्यादिष न्यसत् रामित्यादि षर् 
रेफायां स्थाने व्यस्तानि पूलमन्तराक्षसाणि वाच्यानि । 

यथात रमपजाश्ह्प । 

अथ मुलमन््रस्य वणञ्यस्तेः षडङ्घकमिति। 
अथ शिरोभ्रमध्यहृदयनाभगुह्यपन्सु प्रणवपुषरेतान् नमोन्तान् षड्व 

णान् विन्यस्य तरीणि पदानि दारानाभिपत्छु चिन्यस्त्वा पुनः षडङ्कभ्या 
दिन्यासौ कृत्वा शङ्कादिमुद्रासप्तक प्रददये धनुर्वाणकपिमुदा दरोयेत् । 

मध्यमाश्रण संपीड्य तजन्यग्रं तु वामतः (१) । 
अनामिकां कनिष्ठां च तस्याङ्ुष्ठेन पाडयेत । 

--------------+- -* == ०००० = ~ न ० ~ ++ (५० ~ ~~न ~+ ~~~ == ------------~ ~~~ * ' ~ - ------* =-= 

( १ ) वामस्य मध्यमाप्र दु तजन्यप्रग योजयेत् । इतिद्मरुतन्तरे पाठः । 
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द दयेत् स्वयुजे घाम मुद्रेयं धञुषो मता। 
ति्यकप्रसारितो दक्षः समुशक्रज्तज्ेनिः। 
वाणमुद्धेति कथेता रामस्न्तोषबाद्धनी ॥ 
कानिषठानामिक(मघ्याः करयो रूष्वयाजिताः । 
मिलितङ्कुष्ठमूलस्थे तजन्यो मारुती मत। ॥ 

अथसख्रमुद्याखमन्त्रेण दिग्बन्धः कायः, इति क्रमं काचेदाहुः । 
र।माचनचच्दिका$तस्तु- 

तजम्यासानन्तर सरत्तिपञ्जरन्याखं किरीरन्यासमिग्द्रियन्यासं च कृत्वा 
क्ष्या विन्यस्य मन्त्राक्षयणि मन्जाक्षरपदानि च सबीजानि स्यस्त्वा 
पाटन्यास -किरीटरन्यास इन्द्रियन्यास व्यापक्रन्वासत च ऊृत्धा दिग्बन्ध 
कुयादिव्याष्ुः । 

ॐ किरीरहारकेथूरमकरकुण्डल शङ्ख चक्रगवाम्भोजहस्तपी ताम्र 
धरश्रीवत्साद्धितवश्चस्थरश्रीभूमिसदहितस्वात्मस्योतिज्योतिमयदीस्िकष- 
राय सहस्रादित्यतजसे नम इति मन्त्र मधि न्यस्त्वा ध्यायत्। 

उद्यत्कोरिदिवाकराभमनिश् शङ्क गदा पडजं 

यक्तं धिञ्चतमिन्दिरावसुमतीसंशोभिपार्वद्वयम् । 
कोााराङ्गददारकुण्डलखधरं पाताम्बरं कोस्तुभो- 
दी विश्वधरं स्ववश्चसि रखुक्छच्छ्रीषत्छचिह् भजे ॥ईति रिरीटन्यासः॥ 

भयेन्ियन्यासः । 
ॐ दिग्भ्यो नमः, इति श्रोत्रयोः, वायवे, अ।दित्याय, वर्णाय, भ 

हिवभ्याम् , अश्मय, इन्द्राय, विष्णवे, मित्राय, प्रजापतय, चन्द्रमसे, 
ब्रह्मणे, रुद्राय, क्षिघ्रज्ञायेति क्रमेण व्वक्चश्चुजिहाघ्राणवाकपाणिपादषपा- 
यूपस्य मनोबुच्यद दूमरचि सेषु, ददवराय इति सकटवपुषि । इतीन्धिय- 

न्थाम्नः ।॥ 

दिग्बन्धान्ते- 
अयथोच्यानगर रम्ये रलमण्डपमध्यगे। 
ध्यायेत् कल्पतरोभुटे रल्लखिदहासनं इमम् ॥ 
तन्मध्येऽषटदर पश्च नानारत्नप्रतिष्टतम् । 
तच्र श्रीरामचन्द्रस्य ध्यायेत्तजः परात्परम् ॥ 
प्रत्या सीतया इयाम स्थित्युत्पत्तिखयाश्रय(वदहम्) । 
देषासुरमुनीन्देश्च योगेवृन्देश्च सेवितम् ॥ 
चतुभुज शाङ्खचक्रगदापङ्कजघारेणम् । 
कि्ीटद्दार्केयूररलकुण्डलशोभितम्॥ 

वी० म० १७४ ध 



१०६ यारमिन्रादय माक्तप्रकाश- 

देवतागुरमनश्राणां भावयेदेक्यमात्मना । 
इति ध्यात्वा मानसखपूजाबाह्यपुज्ञ कुयात् । “ध्यान पूजा जपश्चति 

सवमन्तरेप्वयं क्रमः'” इति रामपृजाकत्पोक्तः । पात्रपक्षाटनादिनिमांस्या- 
प्रसरणान्तं पृषेवत॒ विधाय चतुरस्रषड्काणश्िकोणानि स्वरतः 
छृत्वा मून गन्वादिसि, सम्पूज्य तषु त्रिपादिकां सपुष्पामासाद्याख् 
परक्षाटितश्चद्कुः तश्र खस्थाप्य गन्धपुप्पाक्षतं सत्र हन्मन्त्रण निश्षिष्य सा 
उस्वारप्रतिलोमस्वाहान्तमातृकाव्णैः श्ुद्धोदकनापूय शब्दकलारमने 
वाहुमण्डटखाय नमः, इति क्निपार्दी प्रपल्य, अश्ादश्कलारमने सूयं 
मण्डलाय नमः, इति शङ्खः सम्पूज्य, ॐ षोडशकलात्मने सरोम 
मण्डलाय नमः, इति तोयं सस्पूरय- 

गङ्ग च यमुने चव गोदावरि सर्स्वति । 
नमदे सिन्धुकावरि जटेऽस्मपिन्सान्नाध कुर ॥ 

इति रविमण्डलखात्तीथानि जटखमावाद्यावाहनादिमुद्राः पददय 
स्वहत्कमलात् श्रीदरिमाकबाद्य पुनस्ताः प्रदद्य शिखरामन्त्रेण गालिनी 
मुद्धा दशयत् । 

कनिघ्राङ्कुषठको सक्तो करयोरतरतरम् । 
तजनी मध्यमानामाः सहता भग्नवजिताः । 
मुदेषा गालिनी पोक्ता श्ङ्कस्यारपारे चालिता ॥ 

जल नेघ्रमन्त्रेण प्रोक्ष्य वमंमन्ेणावगुण्ठ्व षडङ्गानि तत्र विन्य 
स्याखण परितो दिग्बन्ध कृत्वा गन्धादि दत्वा श्चरीरामरूपत्वन ध्यात्वा 
अष्टवारं षडक्षर जपन् कूचनाभिगखरुदय कटश किचिञ्जर क्षिप्त्वा त. 
खेन स्वात्मान सकृन्पुरमन्त्रण प्रोक्ष्य जिगेन्धादि चाभ्युक्ष्य श्खपा 
दवयोः पाद्याध्यैपात्ेध्राक् पश्चाश्चाचमनीयमधुपकपात्रे खंस्थाप्याद्यत्रिषु 
कलराजखं गन्धादिभिः परपूञ्य पाये इयामाकद् काभ्जविष्णुक्रान्तानि 
निक्षिप्याध्यं कुशाग्रतिखयवदवाखषेपान् , आचमनीय जतत्तिफरलव 
ज्गकङ्कोखानि, मधुपक दधिमथुध्तानि क्षिप्त्वा स्वेत्र धेनुमुद्रा: प्रदश्य 
पुनः स्वहृदि र।मचन्द्रं मानसेरुपचारेः सम्पूज्य पूवंवद् बहिः पीठं 
परकद्पयेत् । पीठगतप्रतिमादौ पृषैवत् राघदमावाद्यावाहनादिमुद्राः का 
ह्वदिमुद्राश्च भ्रददये मूलेन "दादारथाय विद्ये सीतावद्छमाय धीम. 
हि । तन्ना रामः प्रचोदयात्? हति रामगायच्याच पुष्पाञ्जरि वत्वो. 
कविधयासनादिपुष्पापचारान्तं स्वा पुष्पाज्जल्धष्टक समपयेत् । वाम- 
देशे श्रीखीताये नमः, इति जानक सम्पृञ्य, ठ लक्ष्मणाय नमः, इति 
दक्षिणकोणाग्रिमभागे लक्ष्मणमभ्यच्ये, दक्षिणवामाद्वंयो; शरान् चा 
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गं धनुश्च श शङ्गाय नमः, शं शरेभ्यो नमः, इति सम्पूजयेदिति रामाच. 
नचन्दि कृतः । रामपूजाकल्पे तु हदादि पूजानन्तरं सी तापृजनमुक्तम् । 

अथावरणपूजा । 
पूववत् षडङ्कानि । प्रथमावरणं पुनः हनुमते नमः । सुत्रीवाय, भरः 

ताय, पविर्माषणाय, लक्ष्मणाय, अङ्गदाय, शचुघ्राय, जाम्बवत इति आ- 
भ्रेयादिश्चेषरिष्चु इति द्वितीयम् । ख्ये, जयन्ताय, विजयाय, सुराष्रा 
य; राषटवद्धनाय, अकोपाय, धमपालाय, सुमन्तायेति तद्रहिरः 
दिषु श्ति तृतीयम् । इन्द्रादिदिकपारन् खायुध्ान् तद्वहिः पृषेव. 
दभ्य्चयेत् इति चतुर्थम् । वसिष्ठाय, वामदेवाय, जाबालाय, गोतमय, 
भरद्वाजाय; विद्वामिन्नराय, वाद्माकये, नारदाय, सनकाय, सनन्दनाय, 

सनातनाय, सनत्करुमारायेति तद्बहिः इति पञ्चमम्। अनलाय, नीलाय, 
सुषेणाय, मेन्दाय, सरभाय, दिविदाय, चन्दनाय, गवाक्चायाति वानररा- 
जास्तद्भदिः, इति षष्ठम् । एतानि रामपृूजाकस्पाक्तानि आवरणानि, भ्र. 

त्यावरणं च करग्रक्षाखनं देवाय गन्यदानम् । 
दयाब्धे ! जाहि संसारसपान्मां शरणार्थनम्। 
भक्तया समपय त्वाहमाद्यमाचरणाचनम् ॥ 

इति पुष्पाञ्जलिस्तमपंणं च काय्यम् । दितीयावरणाचनभिलयवमुत्त 
रज्रोदः } दीपवान-- 

ध्यायेवाज।सुबाहुं धरतशरधनुष बद्धपञ्चासनस्थ 
पातं वासोवसानं नघकभरखदटस्पद्धनेत्र प्रसन्नम्। 
वामाइ्रूढसीतामुखकमरमिकस्छाचन नारदाम 
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं राममद्रम् ॥ इति। 

ततस्तान्तिकद्ामं निवेव्ये जपदशांश्सह्भुम्थया तपण तदश्चांशेन प्रो. 
क्षणीजदेन स्वात्मनो.ऽभिषेचनं च कृत्वा नैवेद्य ति सजनगण्ट्षदानाङस्वा- 
त्मस्मपणान्तं निवेव्ये-- ॥ 

श्रीरामचन्द्र रपुपुङ्कव राजवय्यं 
राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेदा। 
राजाधिराज रघुनन्दन रामभद्र 
दाखोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि ॥ 

हति धाय्ये शद्धदकपादोद्कथारणपाने विधावागस्स्य्धिकं गाय. 
ज्रीच्छन्दस्कं ठमितिबीजमन्तनमःशक्तिकं टक्ष्मणमन्त्रं पृवांक्तमष्टो- 
तरद्ातवार जष्त्वा राममन्त्रस्य षर्लह्खं जप इय्यात् । 

५दचं धयात्वा जपेन्मन्तर षट् सहसरं दि तदिन” इति रमपूजाक- 



® 

१०८ वीरमिश्चादयभक्िथ्रकाको- 

ल्पोकतेः । ततो देवे कम समप्य महायज्चादि नित्यकम कयत् । खाय 
सन्ध्यान्ते भीराममभ्यच्य- 

बलीयसा पदा स्वामिन्पदवीमवधवारयन्। 
आगस्दु श्चयनागार सीतया सरह राघव ॥ 

दाति प्राथ्य- 
पय्यङ्कऽकिलके पश्चस्तफटक मो गीन्द्राचित्राङ्गके ` 
स्वच्छप्रच्छदमभावुके ख॒दुचितस्थानोपधानादेके। 
उन्मीटच्छूरखुशोटया दयितया भीस्लीतया सस्त 
शेते नित्यमगण्यपुण्यफलदः भ्रीकोशलेन्द्रो चपः ॥ 

इति भावयेदेति । षडक्षरमन्त्रस्य च षड्लक्चं जपस्तदश्राशेन म 
धुरत्रययुतपायसन बिल्वफटेश्च दोमः, शेषं पृवेषत् , ६ति परश्चरणम् , 
६ति रामपूजाविधिः। 

अथ श्रीनसंटपूजनम् ॥ 

ब्राह्ये महतं, उत्थाय - 
प्रातः स्मरामि चदरं रमयथासमेत 
सच्चक्रकामुकवराभयदस्तमीशम् । 
ब्रह्मजश्म्मुशशिसूस्यगणेश्दुगा- 
वस्वादेदेवसदित निजकाणक्ायाम् ॥ 

इस्याद्केस्तोन्न पटित्वा वैदिकसान्त्िकस्नानादि पाटन्यासान्त वि 
द्भ्वात् । प्राणयामो“ह''मितिबीज्न । अन्यन्नापि चखिहतापिन्यां पाचये 
व्यूहः । अथास्य अीचष्छदावुष्टुभमन्बराजस्य विधिः। बरह्मा पजा पातिक्रः 
षिः गनुष्टुप् छन्दः श्रीललहो देवता हामिति बीजं देमितिशक्तिरिः 
व्युख्चायेष्योदिन्यासं छृत्वा षडज्गन्याख कुय्यात् । स इत्थ, इामाद्यश्च- 
त्वार आद्या वणां हन्मन्त्रः। तदाभ्रमाश्चत्ासे इीमावयः श्िरोमन्त्रः। 
दमादयोऽष्टो शिखायाम् , हैमाद्यः षट् कवचे, हौमाद् यस्ताचर्तो नेतर, 
इः इत्याद् यश्चत्वारोऽस्े । अथवा हादी है इत्यादय आनन्दात्मने 
मायात्मन इति वरचतुष्टयान्ताश्चत्वारः पादाः इच्छिरःगशिखाकवच 
मन्धाः। होमाद्कज्वाखासपन रस्यन्त प्रथमाद्धे नेत्रमम््ः। हअ।दिः सकलो 
क्ानात्मन हत्यन्तोऽसखरमन्जः, सकश्रान्ते नमः चन्द इति मन्त्रप्रकाक्ेकाहृतः। 
नृिंहतापनीये दु । 

चत्वारः पाकाश्चस्वायङ्गनि मवन्ति सप्रणवं सवं पञ्चमे भवती. 
व्यक्तम् । अथ करयोरङ्कछाहिदशाद्धरनां जघ तरिषु पवद चिशदश्चः 



अचनास्सपक मत्तिकरेणेयः । १०९ 

राणि विन्यस्य रशिष्टद्वयं करतख्योन्यंसेत् । सवेच्न प्रणवपुटितत्व नमोम्तत्वं 
च, ततः शिर॑ललारदङ्मुखकरपद सन्धिषु साग्रेषु ̀  उदरहङ्ररखपार्यै. 
ष्वपरे ककुदि क्रमात्, न्यसेत् वणान् । अपरे अपराङ्ग । अथ पादगुरफ- 
जाजचुकरिनाभिहद्वाहुकण्टचिवुकोषठगण्डकणोस्यनासरापुटनेजमुद्धंघु वे 
दे अक्षरे विन्यस्य मुलमुद्धनासाचक्ुःश्रात्रास्यहन्नामिकरिजाचुपत्सु 
पदानि न्यस्त्वा नालाग्रने्श्रात्रनामिह्दयप्रुद वाहुपत्सु चत्वारि च 
त्वारि अक्षसाणि तिन्यस्य चतुरः पादान् शखिरोदन्नाभिषु सतै च न्य. 
लित् । ततो मरद्ध) दिद्धत्पयन्तं पूवद्धं न्यस्त्वा पावादिह्स्पयन्तमुचयाद्धं 
न्यसेत् । अथ मुखे, थिरोनासयोः नजयोः श्रोत्रयोः केरारस्थने ददा 

दिनाभो कस्याददिपय्यन्तं उग्रमुग्रं नमाम्यदमभित्येवं नवपद्नि विन्यस्यो. 
ग्र वीरं नम।म्यहम् वीरं बीर नमाम्यहमिद्येवं पुनः एष्वेव स्थानेषु 
न्यस्त्वोग्रं खिद नमाम्यहमित्येव पुनरेष्येव स्थानेषु न्यसत् । तत 
आद्यवणे मुलाघधारे न्यक्लत् । तदादिनाभिपय्यन्तं वणेत्रयं तदादि त्प. 
य्येन्तं यणंषटूक वणज्यं नेजजज्ये दे शिरि वद्य कर्कुकीषुदढे चर. 
णयोः अन्त्य सकटखवपषि । अध्य न्यासस्य ह्रिन्यास्त ईति सश्ञा। 
पतन्मदहिम्नो हारेणेव वक्तु शाकयस्वादिति भन्त्प्रह्ाक्चिकाकृतः । अथ पुनः 
षडङ्गप्यादिन्यासो कत्वा शङ्खादि सुद्धा: प्रदश्याज् वक्रदषटाक्रणकेसरनार. 
सहमुदरा दशयत् । 

ह स्ताचधासुखा कत्वा न्म्य श्रकय च) 

तज्ञन्यो दस्तयोरूष्वकानीयावास्यमुद्धिका ॥ 
दस्तावुध्वमुखर योतद्धेखंयःञ्य मध्यमे । 
वामाया नाक्लिकायां तु दाक्चषणायां त्ेनेक्षेपेत् ॥ 
तज्ञन्यौ पृष्ठतो च्ञ त्वङ्कुषठो तजनीग्ितो । 
वक्रमुद्धा भवदेषा हरेसान्निध्यकारिका ॥ 
वक्रमुद्रां तथा क्वा तजेनीम्यां तु मभ्यमे 
पौीडयेदेषटमुद्रेषा सेपापप्रणाश्चिनी ॥ 
हस्ताभ्यां प्रखति त्वा कणमूे निधाय तु, - 
पराङ्मुखे च तथेवो कणेमुद्रा प्रकीतिता ॥ 
मुष्ट बध्वा तु हस्ताभ्या तजन्या ङा प्रखाय च| 

कणदेश्चे समारभ्य चालयेहष्वतस्तथा ॥ 
ठ्वा केश्ारसक्ञिषा सवंखम्पत्प्रद्ायिनी । 

जाचुमध्धे करा कृत्वा चुबुक समता ॥ 

हस्ता तु-मुष सटस्ना कस्पमानः पनः पुनः) 



प 

११० कीरमभिस्राद्यमक्तिप्रकाकचो- 

मुखं विषुतक्र कुय्याोज्ञिह्ा स्यास्च सुखेखिहा ॥ 
पषा मुद्रा नारसिदी प्रधानेति प्रकीतिता(१)। 

ततोऽख्ण दिग्बन्धं विधाय श्रीद्ष्सदं ध्यायेत् । 
तत्र क्षान्तध्यानम्- 

जान्वोरासक्ततीक्ष्णस्वनखरुचिटलसद्वादुखस्पृष्टकेरा 
पकर श्खंच दोभ्या दधदनरुसमनज्योंर्षा भश्चदेव्यः 
ज्वालामा परीतं रविद्ाशिदहनश्रीश्चणं सकप्तजिहं 
देषटरोग्र धूमकरा वद्नममिवहत्पातु मां नाराक्षहः ॥ ईइति। 

अथोऽग्रघ्यानम्- 
उद्यद्धास्वत्सदस्रभरभमशनेनिम नीक्चषणानीस्करम्तः 
बह्णीनह्वाय विद्य चतिविततस्ररामीषणं भूषणेदच । 
दीभ्यद्ादापदेदेपभिशितनखलसद्वाहुदण्डरनेकैः 
सम्मिन्न भिन्नदेत्येदवरतनुमतचु नारसिंहं नमामि ॥ 

इति ध्यात्वा “मदं कणमिः श्छणुषाम देवाः । “स्वास्ति नऽश्न्द्रो 
ब्ृश्चवाः)” इत्येतदृद्वयमुच्चाय्यं शान्तिरिति जिः परेत्वा शङ्घपूजा- 
दिपभ्पद्ानान्तं विधाय देषवामाद्भ रमां समभ्यच्यावरणदेवता; पूजयेत्। 
ह शा्िभिरादयावरणम् । गरुडाय नम हति पुरतः । शर्वाय, अनन्ताथं- 
कमखासनायेति हेषदिज्ञ । धिये हिय तुष्टये इति विदिष्चु इति द्विती. 
यम् । स्तम्भनकारिणे नुक्लहाय, षदयकारिणि नृसिहाय, मोहनकारिणे 
नरसिंहाय, विद्रषकारिणे जसिहाय, उश्ारनकारिणे चलिदाय, आकरषण- 
क[रिणे चूसिहाय, पुष्टेप्रदाय नूखिहाय, निधिप्रदाय दसिदाय, 
विद्य।प्रदाय सूसिदाय,इति दिष्षु, 

अत्र च गुणविश्लेषाः। 
चक्रिणं नलिन स्वणेवण इयामटवष(ससम्। 
च कखिदहं स्तस्मिताराति दरे प्राचि प्रपूजयेत् ॥ 
ध्रताम्बुजगदाश द्खःचक्र वद्य क्रियाक्चमी । 
सन्दुराखूणमाग्चेये पूजयेदथ दक्षिणे ॥ 

आन्त्रमारे शङ्खचक्र गदाखेडगो च बिभ्रतम् । 
मिन्नदेव्योरस कृष्णं जनेत्र मारणे शमम् ॥ 
विद्धेषोरुचारनकरं नीलात्पल समान्वितम् । 

श्ङ्खचक्रगद्एटोद दण्डनं ने कते दले ॥ 
प्रतीच्यां शङ्खचक्रासिपाशन्वितचतुभुजम्। 

( ९) नारद भवेदेषा मुद्रा तत्परीतिर्जावनी ॥ इत्यन्यत्रश्याठः | ° 



अचनात्मकमक्तिनिणेयः। १११ 

शक्तियुक्त जपापुष्पसममाकषणक्षमम् ॥ 
वायवीये तु चवं शङ्खचक्रगदाभये । 
बिश्चाणं पुषेद् नज्जितयाल जूक ताननम् ॥ 
उदी चीने नरहरि पाञ्च जन्यस्ुशराने । 
गद्ानिधी च बिभ्राणं लक्ष्म्या युक्त निधिप्रदम्॥ 
विद्यामूतमुदकरपूव क्षीराभम् पीतवाससम् । 
पाशाङुःशघराद्वाहुशङ्धचक्रगदाधरम् ॥ 
हत्सरारुहमध्यस्थं चन्द्रपञ्जसुनिमंखम् । 
खक्ष्म्या युक्तं नाराखहं चिन्तये्छाधकस्तथा ॥ इति । 

उश्र कसि नमाम्यहं स्तस्भनकारिण नुखिह नमाम्यहमिस्येव षृ. 
जन पिति तृतीयम् । चक्राय खड्गाय पद्माय मुखखयेति देषदक्षिण, 
शङ्काय खराय गदाये शाङ्गायेति देववामे, इति चतुथम् । दक्षिण लक्ष्म्ये 
वत्साय, वामे तुष्ट्यै कौस्तुभाय, मध्ये वनमाङाये पीतास्बसयय, च्- 
ह्य सूजायति नामो, किरोरादीनि भूषणानि परोभाग इति पञ्चमम्। 
धरद्धाये, मेधाय, भोमाये, पापाय, मयानकाये, आद्रोये, दौीक्षाये धति, प्रा 
गादिदिक्ष ईति षष्ठम् । इन्द्रादि मिष्ज(दोभेश्च सप्तमाष्टमे पृषत् । प्ता 
नि मन्त्रप्रकािकोक्तानि, यावरणानि । अथ चसिदा्टकपरिव्रतं मध्व. 
नृ खिदग्यूदसचदशष्द्भिघेयं सपरिवारं स्तुत्यादेभिः भरदाक्षिणान्तेरुप 
चारेरभ्यच्यं यथाशक्ति मलमन् नार्सिहमुद्राप्रदशेनपूवक जपेत् । 
"शमा मुद्रा जपादा च पूजान्तं चच दशय ईरित नखहाराघनरल्नम- 
लेक्तेः । तान्त्रिकहाम कत्वा मलेन पञ्चवारं सपरिवारसरुसिहतपणं चि- 
धाय नसिदहसाममी रथन्तरादिभिस्तुत्वा गीतनुस्यादेमिर्दवं सन्तोष्य 
क्म खमषैवेदिति । अनुष्टुमो दराखदमन्त्रस्य च पुरश्चरणात्पूषंजषा 
द्ाञ्चिशत्सछदसख्रलंख्यः, द्ाजिरादयुतसंख्यः पुरश्चरणम्, तदशांश्चेन 
पायखहोमः । ष पूर्ववत् । अमुष्य दात्रशद्धक्षजपात्त् भगवान् चृ्िहः 
प्रत्यक्षो भवति । इति नृ सिंदपूजनम् ॥ 

अथ शिवपूजा ॥ 
तर्ये यह् तं उत्थाय- 

प्रातः स्मरामि बुषवादनमद्िजश्च 
मस्माजचलिक्ततनुमद्धशशाङ्मालम् । 
नगेन्द्रवेष्टितजरायुनद्ा दधान 
रुदाक्षभिदवदलानोमेतभूरिमाखम् ॥ 

हत्यादिखनोत्न पष्टिव्वा वेदिकतःन्त्रिकसनानान्ते त्रिपुण्डूधारणं कुय्या- 



११२ वीरभिन्रोदय माक्तिप्रकाश्े- 

त् ' यथोक्- 
बृदन्नार्दीये-~ 

शिषप्रियाः किवासक्ताः शिवपादाचेने रताः 
त्रिपण्डुघ्ारिणोयेचते वै भागवतोत्तमाः ॥ इति । 

कर्मऽपि-~ 
सुपीतवसनाः सर्वं श्रीवत्साङ्कितवक्चसः ¦ 

इत वेष्णवान्निर्दिश्याक्त ~ 
अम्ये महेश्वरपरालिपण्डाङ्कतमस्तकाः ॥ दति । 

ब्रह्माण्डऽपि- वि 7 
मध्यमानामकष्कुष्ठलकलकार् य्रिपुण्डकम् । 

तश्चिपुण्डं भवेत् शस्तं महापातकनाशनम् ॥ 
सितेन भस्मना तिवक् त्रिपुण्डस्य च धारणम् । 
हवागमेष॒ निष्ठानां तत्तनम्नषु शस्यते ॥ इति । 

कालारनेरुद्रोपनिषद्यपि तरिपुडधारणां प्रर वतमेतच्छास्भव- 
मिति । षदं चोध्वपुण्ड' छृत्वा विधेयम् , अदश्टाथयोरनयानारषटदामो 
पदोमवत्समुश्चयस्येव युक्तस्वात् , [पू.मा.भ. १० पा.४अ०१ घ्. १२ 
उदाहतमदनपारिजानवचनेनोध्वेपुर्डस्यावद् वकत्वेाक्तश्च । आद च- 

जबलिः--- , _ . नि 
उभ्व पुङ् विन। मादात् याद् कुय्यात् जिपुण्डकम् । 
न तस्य फरमाप्रोति दानस्याश्चोजिये यथा ॥ इति । 

नचो्वपुण्डे चिपुण्डूकरणे करट यत्चिपुण्डूकममिति निर्हंशस्य 
गोणत्वप्रसङ्गः । “तदभावो नाडीषु तच्दुतेरात्मनि च-[ उ० मीऽ अ० 
३ पा०२अधिऽ्रेसऽ ७] इति न्यायेनाभवोरपि समुख्याधिकरण 
त्वो पत्तः । यथा दहि नाडीषु रोते पुरीतति शेते इति, य पएषोऽ 
न्तददय आकाशस्तस्मिन् शेते सति सखम्पद्यस्यनेकेषामापि अधिक 
रणानां समुच्चयः, पएवमनयोरपि । किश्चोष्वपुष्ड्परि क्रियमाण 
स्यापि जिपुण्ड्स्यास्तिमारेकदेश्सम्बन्धः, उष्वंपुण्ड्स्य भाराभ्या 
पित्वात्, तावता च खलाराधिकरणत्वेष्यवहदारः सङ्गच्छत । सूय्या 
चन्द्रमखोाः सहवाखस्य तिथ्यन्तक्षणसम्बन्धनेषव तिथ्याधिकरणत्वभ्य 
वहारः, अमाचास्येय तिथिरिति उक्तं ख तन्ञरल्ते पञ्चमे । उ्यक्तं चतत् 
यदेककेशे वत्तते कतिपय तदेकदेश्चिन्यपि यथा द्विषद् स्थितो $पवरको 
ग्रामे जनपदेऽवस्थितो मवति, यदि च मालस्य खपुण्डूऽस्य विहितः 
स्यात् तदहि ओदुम्बरीस्पशंन तद्धे(१)""-क्लिणा मुत्ति [यदि च भाल 

( १) अत्रादक्षपुस्तके पारस््रुरतः, अस्माभिः कल्पितपस्स्वु [ ] एतन्निहमध्ये 
सन्नित्रेरितः । 



अ चनार्मक्मद्तिनिणयः | ११३. 

स्थोध्वपुण्डेनत्रिपुण्डस्य विहतिः स्यात् तदहे अदुम्बरास्पशन तद्र्टन- 

मपि विदहन्येतेति । अथ ्ौकण्टादेन्यासर कुयात् । स यथा-अस्य 

श्रादाक्चषणामतमन्त्रस्य ब्रह्मा] ऋष; गायज्रादछन्दः दाक्षणसुातदकता 

पुरुषा्यचतुष्टये विनियोगः, शत्युच्चाय्यै ऋष्यादिन्यास विधाया 
श्रीअकल्रंङः [गधं] आं अङ्कुष्ठाम्यां नमः। श्व्येव बीजत्रयपूवकाङु 
िम्याक् विधाय षडङ्गन्यास कत्वा- 
स्तिन्दुरकाश्चनसमामयमागमघनासाईवर पगारद्धतादरभूषाचहमः । 

पाशाभयाक्षचल्येटददस्तमींशा स्प्रत्वा न्यसस्लकरुवा।र्डतवस्तुखच्॥ 

मुखादिकशरधादिस्थनषुपेहाश्रा अ ध्राकण्डरपृणादरस्पा नमः 

पवमुततरत्रपि बीजत्रयसासुस्वारमातृकाणनमःशब्दाक्तः। अनन्तशाच. 

रज्ाभ्य, देकष्मश्चश्ाल्मलास्यां, त्रिमूरतोक्चरखाखक्षाम्याम् अमरशवत्तखाः 

क्षीभ्यां, उर्वीशदीघघोणाभ्यां, मारभूतीश्दोघमुखाभ्या, जातथाशगामु 

खीभ्या, स्थाण्वोश्चदीघजह(भ्य, हरशकूण्डादराभ्या, भातिकश्लावङृत 

मुखाग्यां, सद्याजतेहाज्वाखामुखाभ्या, (रहात स्वराणाम्। क्रायशलमहय 

कारीर्या, चण्डशासरस्वतीभ्या,पञ्चान्तककश्गारास्थागदान्रासमरात्रखा 

कृषाविद्याभ्याम्, पकर्दश्मन्भरक्तोभ्याम्, क्रूमशात्मश्ाकम्याम् । दकाः 

ननक्षभूतमातृक्राभ्याम् , चतुराननशालम्बाद्रोभ्याम , भूतराद्राक्तणा. 

भ्याम्, सरवंशनागरमभ्यिाम् , सोामकशषखचराभ्याम् , कङ्ुखाशमञ्जर। 

भ्याम्, दासुकश्ङूपिणोम्याम् , अधनाराहवरवारणाम्याम् , उमाकाः 

त्तेशाष्कोदरीभ्याम् , अ(षाटोश्चपृतनाभ्याम , दण्डाशमद्रकालभ्याम् , 

अध्राक्यागिनीभ्याम् , मोनशशाद्घुःनाञ्याम् , मषश्चगज्ञनाम्पाम् , साह 

तेश्नक्षारराश्रीम्याम , शिखलाशकृण्डारनास्याम , छणद्छण्डशक पवना 

भ्याम्, द्विरण्डश्चवल्ज(म्याम् , महाकारश्चज्याभ्याम् , ईति वच्चवगणान् | 

त्वगाव्मभ्यां वारश्सखमुखद्वरा्या, अखगात्मभ्या सुजङ्गंशरवता- 

भ्याम् , मांसास्मर्भ्या पिनाक्ाह्ञमाघवाम्याम् , मद्ारममभ्यां खड्गाशः. 

खणीभ्याम् , अस्थ्प्रास्मस्यां केशवायवायाम्याम् , मज्ञारमस्या दवत, 

रक्षोपचारिणीस्या, शुक्रार्पभ्यां ग्वाशलहजाम्या, प्राणारमस्या नकु 

लीश्वामहालक्ष्पीम्याम् , क्रियाशक्तीम्या शवक्ञन्कापनास्याम् दतिया 

दीनां रान्तानाम् । क्ष परमास्मभ्यां सवतकशमहामायास्यामात व्याप: 

कम्यासं कुय्यात् । इति धाकण्ठाददेन्यासः 

( १ ) भनुप्रदेशेटकामुखीभ्याम्, भकरशत्रायुखाभ्याम् , महासनरावियामुला 

भ्याम् , इत्याघुकमन्यन्र + 

क्ा० भत १५ 



११४ वीरमिश्रोदयभमक्िप्रकाश- 

अथ तत्वन्यासखं प्रणवान्तनादेन प्राणायामे च त्वा पारन्यासं 
क्यात् । विमरादिदेवतास्थानेषु वमे, ज्येष्ठाय, गोयं, रोद्य, काय्य; 
कलाविकरिण्ये, वरखविकरिण्ये, वलप्रमाथन्ये, सवभूुतदमन्ये, मनोन्मन्ये 
हति देवताः पृजयेत् । ततः ्रीदक्षिणामरुतिंमन्बस्य ब्रह्मा ऋषिगायजी. 
र्छन्दः ध्रीदक्षिणामुरविदंवताप्रणवान्तो नादा बीजं स्वाहाशक्तरि्यु- 
खचारय्यः, ऋटरम्यादि विन्यस्यं इ ङऊंपेज कः इसयेतेवर्णेः परणवस- 
म्पुटितेः षडङ्गमन्त्रेरङ्कुलिन्यासहन्न्यासो विधाय सुधि मष चक्षुषोः 
प्रोश्रयानांसरयोः पृष्ठे गण्डयादन्तपङ्कथाः जह्याच नासान्रे श्रोच्रयाः कण्ट 
धाहाष्टहि नाभा गुह्य गुदे ऊ्वोजान्वोजक्कयाः पाष्ण्याः पदामन््राक्षरा 
णि२२ नयस्त्वा सववाङ्गघु व्यापकन्यास क्र्वा पाष्ण्यादिन्यःखाङ्गन्यासो 
पुन्विधाय हृत्कमले भीसदाश्चिवं ध्यायत् । 

व्याख्यामुद्राक्षमाले कमरखुसुलिखिते वाहुभिषामपादं 
धिभ्राणो जानुमुघ्रापदजरखनिहेतापस्मातद्यदमाद्यः। 
सोवण योगपीर लिपिमियकमर सूपावेषएसिने्रः 
क्षाराभ्मश्चन्द्रमोलिवितसरतु विपुलां श्चुखनुष्धि ह्वा नः ॥ हइति। 

ततो मानसपूजां कछस्वोक्तवि धया शङ्खादपृजां कृत्वा प्रतिमादो दे. 
वमावाहयेत् । “सद स्लश्ीषाः” "“लदय। जातं प्रपयमि खघ्या जाताय व 
नमा नमः। मवे मवनातिभव भवस्व मां भवोद्भवाय नमः) साचविञ्या 
मुखमन्त्रण च व्यस्तसमस्तव्याहतीभेमेदषदिवमावाहयामीत्यन्ताभिसः 
वाहनम् । एवमुत्तरत्रापि पुरुषसूक्त गततच्तन्मत्रसाविच्रीमुलोरस!रणम । 

आषाहनविसुद्धाः पदद्य । वामदेवाय नमः । ज्येष्ठाय नमः । घघ्राय 
नमः । सद्राय नमः। कालाय नमः| करधिकशर्णाय नमः । बलटविकरः 
णाय नमः । बलप्रमथनाय नमः। खवभूतढमनाय नमः। मनोन्मनाय 
नमः । इत्यासनम् । 

तता दवाग्रता ब्रह्मण 8 ष्णवे, दक्षणतः स्छन्दाय ववनायकाय, 

पथ्िमतः शुखाय महाकालाय, उत्तरतः उमाय नान्दकेश्वरायासिन 
कद्पयामीस्यासनमषां कद्पयिस्वा, “तत्पुरुषाय विद्मह महाद्वाय धी 
महि । तन्ना रुद्रः प्रचादयात्? इति सपरिवार साक्ञिधाष्य, अघरेम्यो- 
ऽय घारेभ्पोा घोरघोरतरेभ्यः स्र्वभ्यः सवसर्वेम्या नमस्त अस्तु रुद्रश्पे 
भ्य इति सान्नरूध्य इरानः सवविद्यानामीइवरः सवभूतानां बद्याधि्पात्त 
व्रह्मणोाऽधिपतिन्रह्म शिवाम अस्तु सदा शिवोमिति देवे पञ्चोपचार. 
रभ्यच्य बडङ्ञान्यस्मिन् न्यस्स्वायो रुद्रो अश्नोयो अप्सु य ओषधिषघु 
याख्द्रौ वद्वा सुवनानि आवेश । तस्मै रुद्राय नपो अस्तु इति 



अचेनाह्मकमक्तिनिणंथः। ११५ 

पायं समपयेत् । खाविञयाचमन अध्येदानं पूववत् । 
अथ स्नानं देमद्र महापृजाप्रकरणे । 

शिवधमं- 
पयांदाघषुतक्षाद्रशकरयायेरनुकम।त् । 
इशादिमन्त्रेः खंल्नाप्य शिषलोकमवाप्नुयात् ॥ 
यः पुमांस्तकतेटेन कर यन्त्रो धवन च । 
शिवाभिषेक कुरुते ख दोवपदमाप्नुयात् ॥ 
सान पठश्चतं क्ेयमभ्यज्खः परर्वचिश्चतिः(१)। 

„ पनां द्व् सहचरे तु मदास्नानं प्रकीत्तितम् ॥ 
तश्नेव पुराणान्तरे । , , . 

पञ्चर्विशत्पटेनेव अम्यङ्धं कारयेद्थ। 
शिवस्य सर्पिषा स्नानं प्रोक्तं पलश्चतेन वे, 
पलानां द्विसहस्रेण महास्नानं विधीयते । 
तावता मधुना चेव दध्ना चेष ततः पुनः। 
त{क्तेच हदि क्षीरेण गव्येनैव भवेत्ततः ॥ 
भूयः साधेस्रहस्रेण पलानामेक्षवेण तु । 
रखन कारयेत् स्नान मत्तया चोष्णाम्चुना ततः॥ 
एनः सीताम्बुना वत्वा वख्रपूतेन मन्भवित् । 
स्नापयेद्धक्तितो भूपो गन्धपात्रस्थितेन तु ॥ 

द्रयाणां वणोनां रुद्रसूक्तेन स्नपनं चतुथस्य तु महिम्नस्तोत्रा 
दिना श्नापयेत् । ततो मघ देष तपयामि राव देव तपयामि द्ल्चान देत, 
पश्युपतिं देव, सद्र देवम् , उग्र देव, महान्तं ईेवमिति तपेधित्वा आचमः 
नवस्रापर्वाताभरणानि पुरो्क्िषेद्य ५नमस्ते ख्ढमन्यव उतात इषवे 
नमः । नमस्त अस्तुधत्धने बाहुभ्यामुत ते नम शति गन्धं दत्वा 
““मुवनामधिधियम् । स्तोम्य उर्कृतलुवीरम् । हविद्चषाणसपत्या अभिः 
भूुरल्ति जदि श्तु म्यस्नधो उदस्व' इत्ति अक्षताः समप्यं सहस्राणि 
सद ख्रशो ये र्द्रा अयिभूम्याम् । तेषां खदस्रयोजने वघन्वा नितन्माक्ति । 
इति पुष्पाणि निवेद्य तदुपरि निदिडद्रकोमलसंयुतबिस्वद्लजयं 
दयात् । यथ]।क्तम्-- 

बिद्वपनैरखण्डेस्तु या लिङ्ग पजयेःसरृत् । 
स्षेपापविनिमुक्तः सय्येलोके महीयते ॥ इति । 

- -~-~- * ~ -----------~~~ = -- ~ . ~^ नन ~ 

( १ ) तेकश्ोधना्थ, प्नानोयजरपरिमाणमेतदिति स्मृतिकोष्ठुभे । 



{१९ वीरभिच्रोद्यभक्तिपरकाक्ा- 

करषीरसहस्नेभ्यो बिल्वपत्रं विशिष्यते ॥ इति च । 
अश्र विहेषो हेमाद्रौ - 

विधिना स्नाप्य चानेन गाराचनयाम्पत् । 
छृष्णाकुङ्मकपूरचन्वनागुरुयुक्तया। 
कृष्णा=कस्तुरी । 
लेपयित्वा ततो लिङ्कमापीडन घनं श्युभम् ॥ 
नालोत्पछसद सरेण मालां बभ्व।( प्रपूजयेत् । 
अलात सहस्राणाम धार्नेव पूजयेत् । 
उत्पखानामखामे तु पल्््च श्री तरोयेजत् । 

अनुेपनपरिमाण च लङ्क 
अनुचिम्परच तत्सवं पञ्चविश्चत्पटेन वा ॥ इति । 

तत भाव्ररणप्रजा 

ह्टवादिभिः षडङ्गः प्रथमाधरणम्। अ भां नम इदेवमष्टभिः स्वरयुग्ेददि- 
तीयम् । कादिपञ्चवमरन्तस्थामेरूष्पामलक्षाम्यां च तृतीयम । सरस्वव्ये 
ब्रह्मणे सनकाय सनन्दनाय सनातनाय सनत्कुमाराय शुकाय वेदग्यासाय 
गणेश्वराय इति चतुर्थम् । पवये सुभगाये मव्राव क्रीडये, शम्ये, रोधे, 
काटे विज्ञम्माये, इति पञ्चमम । लोकपालः षष्ठम । एतान्यावरणानि 
उक्तानि मन्तरप्रकारिकायाम् । ततो धृपरदापनेषेधयापचारान् समर्पयेत् । 
नेवेचपरिमाणम्-- 

हेमद्रा- स च, (५ कष न द, [भय 

द् रद्रणस्तु नदद्यमष्द्रणरथापतवा) 

रातद्रोणसम पुण्यमाढकेन विधीयते । 
वित्तदीनस्य मत्यस्व नान्न कार्यां विचारणा ॥ इति । 

कुडव प्रस्थमाटकं द्रोण च ख।रिका चति पूवेपृवांच्चतुगुणम् । 
वाणरवणचण्डाशनन्दभ्रङ्किरिरादयः। 
सदाशिव प्रसादाऽ्य सव गृहन्त शाम्भवाः॥ 

इति चण्डभाग द्रा करोद्ठत्तनं समव्यास्नो श्चेषान्नेन भवाद्यक्तश्च 
ष्देदवशब्दयुतेश्चतुथ्यन्तर टा इतीस्तश्रोक्तविधया इत्वा आवरणदेषता 
भ्याम्रपि सकृत् हुखा इद् फरमिति फर समप्यं नीराज्य होाममन्ते. 
स्तरसमखख्यपुष्पाञ्जटीद्रवा ताम्बुलमुखषासा दधात् । तव्टक्षणं हे 
माद्र रवबकाशे- 

महापेष्परपत्राणि क्रमुकस्य फरखानि च। 
शयुक्तिक्षारण संयुक्तं ताम्बुरु मिति सश्ितम् ॥ 



© [द् 

अचनात्मकमक्तिनिणंयः। 

इवेतपत्रं च चूण च क्रमुकस्य फलानि च । 
नारिकलफखोपतं मातुखिङ्गसलमायुतम् ॥ 
पलाकङ्ोरकपृरेमुंखधासं प्रचक्षते । 
पतेषामप्यलमि तु तत्तद् द्रव्यं श्मरेद् बुधः ॥ ततः। 
चन्द्रादित्यौ च धरणी विष्यदान्निस्तयेव च। 
स्वमेव सर्बञ्योातीषि आर्तिक्यं प्रति गरृह्यताम्। 

. इति पुननीराजयेत् । तम विशेषो देमद्र ४ 
शालिपिषोद्धषेः लिद्धेघे तपृणः समुज्ज्वटेः । 
ततो नीराजनं दीपेः षड्विरत्या तु कारयेत् ॥ 
सषवेदेधियुक्तेश्च दूवीगोसोचनाक्चतेः। 
शातक्ूस्म ततः पद्ममष्टपत्नं सकर्णिकम् ॥ 
ध्यात्वा निवेद्येग्मूाध्न लिङ्कस्य कुसुमेः सह । 
सृक्ष्मवस्जयुगे पीतं इषेत वा पद्मललान्नेमम् ॥ 
चमर दपण चव दीपवर्िं प्रदापयेत्त। 
वितानकष्वजौ दधाच्कङ्किणीस्तवक।स्वितौ ॥ 
अथाण्रनिः क्ितिः पीडया अद्भेमक्स्या तु दण्डवत् । 
तत उच्चः पटश्स्रात्न शाङ्करं च शिकाप्रियम् ॥ 
प्रदक्षिणं ततो गच्छेच्छुनेनिमीद्यवर्जितः ।॥ इति । 

११७ 

ऋत सत्यामिति नत्वा तिस्रः प्रदक्षिणाः कुय्यात् । अथ गीता 

दिभिः सम्तोाष्य भ्यो ब्रह्माणं विदधाति पूवयो वे वेकषांश्च प्रहिणोति 
तस्मै । त ह देवमात्मवुद्धिप्रकार मुमुष्ुव शरणमहं प्रपद्ये” इ 
अत्मानं समस्य प्राय्यं निमास्य प्रसादत्वेन शिरसा गृह्णीयात् ॥ 

निमोस्यं धारयेद्धक्रत्या शिरसा पावसीपतेः । 
राजसूयस्य यज्ञस्य फट प्राभोति निशितम् ॥ 

हरेयादितव्यपुरणे क्खनात् । 
यल- 

शिवनिमा्य मोक्तारः रिवनिमास्यलक्घक।: । 
शिवनिमांस्यदातारः स्पशैस्तेषां हि पुण्या ॥ 

शति स्कन्दधचन तवृश्ेवविषयम्। 
शाखब्रामथुतं शिषनिमोद्यं तु सर्वेम्राह्यं - 

श्चिवनिमौन्यसंयुक्तं पजं पुष्पं फलं जलम् । 
श्ाङघ्रामस्य ससगात् लवं याति पवित्रताम् ॥ 

इति स्कुन्दोक्ेः + 

(प 

[त 



११८ वारामेच्रादयमत्तधकाचा- 

अच्र निमल्यकश्चब्दस्य पत्त्रादिषु प्रयोगात् “"निर्मादय धारयेत् ''त्येनन 
स्व॑पपनिषां प्रतिप्रसषो गम्यते तत् शवः शिवतीथमयपि ब्ाह्यमिति। 
ततो दृक्षिणामूतिंमन्त्र अष्टात्तरशतम अष्टोत्तरसदसखरम् वा सद्रान्षमा 
खया जपेत्- 

व्याहरन्ति तु नामानि ये शम्भोः परमास्मनः। 
सदाक्षाटर्कताः खन्तस्ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 

दति षृष्टन्नारदीयाक्तेः । ततः- 

लाधु वालाचुवा कम्म यद्यदाचरितं मया। 
तत्सत भगवन् शम्भो गहाणासधनं परम् ॥ । 

इति प्रार्थ्यापकस्सदारमुद्रां प्रदद्य भगवति कम्म निवेषयेष् । 
इति शिवपूजा । 

यथोक्तविष्णुपूजाशिवपूजयोरखम्भवे भक्त्या पतेः पुष्पैः फलेरद्धिवां 
पूजन क्ाय्येम् । ययाक्तं गीतासु मगवता | 

पत्र पुष्प फ तोय यो मे मकत्या प्रयच्छति । 
तदह मक्त्युपह्तमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ इति । 

भ्रीभ।गवतेऽपि- 
भ्रदेयापहत प्रप्र भक्तेन मरम घायपि। 
भूयेप्यमक्तोप्हत न मे तोषाय कस्पतत ॥ इति । 

बृ्नारदीये वेदमात्रिजनर्ति सवदे । 

पतरः १ष्पेः फलछेर्वापि दूषांभिः पट्लवेरथ । 
पल्ञयश्व जगन्नाथ नारयायणमकामत्तः ॥ 
कन्दमुरफडेवोपि सद्। पूजय माधवम् । 
प्रदक्षिणानमस्कारेः स्रोज्ाणा पडनेरपि ॥ इति । 

कोमंऽपि-~ 

आर घयन्मह्दिव भ।वपूता महेदवरम् । 
मन्त्रेण सुद्रगायडया प्रणवेनाथ वा पुनः॥ 
देश्यानेनाथवा स्देस्छयम्बकेन समाहितः । 
पुष्येः पत्तरेरथाद्धिदच चन्द नादयमहश्वरम् ॥ इति । 

उक्तञ्च तातचरणगः- 
नानोपचारेः समयानुरारेगङ्गाजलेवी तुलसीदके्षौ । 
तमेव देष परिपृजयामः ससरारमेन सदसतः जयामः ॥ इति । 



वन्दनात्मकभक्तितेणयः । १२९ 

(१) हरि वा हरं वाहरं वा्चयथ्वं कुर्व स्वयभ्व खमध्य १ मुपाधिः 
साङ्ग यवन्त दोषाय । त्रिधिधं षा तत्प्रबृचिनिमिच्तमिति अक्चादिशब्द 
वक्नानाथतेति केचित् । 

श्रिविधाय)ः मोक्षफरत्वं श्री भागवते । 
तत्त नुकम्पां खुसखमीक्षमाणेो मुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् । 
हद्बार्व पु्भेविदधन्नमस्ति जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक् ।.धति। 

( श्रा भा० स्कन्ध १० अ० ९४ इका० ८) 
वव्धन् ज्ोवेतेवि निदंशादनुत्रत्ता नतिमुक्तिदेतुरिति घूचितम्। 

सद्धतुत्व न साक्षात् किन्तु प्राणाडकमिति सूचयतुमलुकम्पासु लमी. 
क्षमाण इत्युक्तम् । अनेन तेषामवानुकम्पाथमिप्युकत छान मुक्ता दारमुक्त 
भवति । सारखाकयहतुत्व- 
वृदत्रारदोय । 

अचित शङ्करं दष्टा विष्णुं वापि नमन्तु यः। 
स विष्णुभवन प्राप्य वल्लदष्शत नरप ॥ इत । 

पापक्षयदेतुत्व- 
भीमागवत-- [र श 

पतितः स्खलितो वातः ्चुस्वा वा चिवो गृणन् । 
हरये नम हत्युचचमुखयते सवेपातकात्। 

( धाभा० क० १२ अ १२ इण ४६) 
गसडभप- 

शास्यनाप नमस्कारः धयुक्तशक्रपाणय । 

सं सारस्थूखवन्धानाप्रुद्धजनप्रदा हह सः॥ 
स्थृलवन्धाः पापानि । उद्रेनन=नेचत्तिमात्रम् । सवात्तनपापक्षयस्तु 

धद्चापूवकानुवृच्या । अत पत तत्राग्र- | 
आसीना वा श्याना चा तष्न् चा यत्रतत्र वषा। 
नमो नारायणायति मन्त्रैकशरणो भवत् ॥ इति । 

तथा-- . . ध 
नम इत्येव यो व्रूयाच््क्तः भ्रद्यान्वितः। 
तस्याक्चया अहेद्लोकः इवपाकस्यापि शोनक । इति ! 

नानापापधासनावान् इषपाक &ति तदुग्रहणिन सवासनपापक्षयः 
सुचितः। लोकन लोकः स्वप्रकाशं चेतन्यम् । अक्षयो लोकः परमाय्मा 

( १) अत्र~-दररवा हर वाद्रणाचयध्व स्तुतरोध्व कुरुष्व मवष्वसमायाः . अत्रा 

पधयसङ्कय --इति पाठ उननेतुं युक्त इति । 



१९० वीरमिघ्रादथमक्तिप्रकाश्- 

ततोऽन्यस्य “अतोऽन्यदात्तमः" इति अनिरयत्वभवणात । तद्भखशाष्दे 
तस्पद् नमनानुरागवरम् । नतिरूपसराघनभक्छषेधानादेव सिदखेरन्य- 
साधनभक्तेरवक्रारमग्याठखेः । अतश्च धद्या नतिङ्पत्रधानमक्त्येकश 
रणस्य सवासनप।पक्षयज्न्यो यो भगवदञ्चुरागस्तत्स्फर तश्च भवतीस्युकत 
भवति । पव च पृज्ाप्रयोगे यद्यपि नतिरुक्ता- 

पद्धश्चां कराभ्यां जाजुभ्यासुरला शिरसा हशा। 
वचलस्ता मनसा चति प्रणमोऽष्टाङ्ग उख्यते॥ 
भूमो निपत्य यः क्ुय्यात् ष्ण ऽष्टाङ्गनति सुधीः । 
सश्ख्रजन्मज्ं पाप च्यक्षत्वा वेङुण्ठडमाप्लयातु ॥ 

इति गोतमोतन्त्र पृज।प्रकरणे | 
निपल्य=इ ण्डवद् भुमो निपत्य 
तथा गारुड-- 

प्रणम्य दण्डवद् भूमो नमस्कारेण योऽचयेव् । 
खयां गतिमधप्रेोति नतां कतुश्चतेश्पि ॥ 

श्रीमागवते-( स्क० ११अ०२७ इटा० ४६-४७ ) 
शिरो मस्पादयोष कृत्वा बाष्ुभ्यां च परस्परम् 
प्रपन्न पादि मामीश्च मीत मृच्युग्रदाणकात् ॥ 
इति शषां मया दत्ता शिरसाधायस्तादरम्॥ हइति। 

तथापि सिक्नप्रयोगम्रपि क्रियमाणा मुक्तेदेतुः^नम इत्येव यो च्रया 
दिध्यवघ्ारणाश्चुतेः। क्ख “अचनं बन्दन दास्य^मित्यचनातिरेकेण 
वन्वनप्रहण सिन्नप्रयोगतां गमयति । अन्यथा गन्धादिदानवत् पृथक् 
कीतेन न स्यात् ¦ 

शृण्वतां गकतां शाद्वद चतां स्वासिवन्द् ताम् । 
चरणां स्तामन्तदह्दि भास्यमलखाण्मनाम् ॥ 

शते च भिन्नप्रयोगथ्वणादिप्रायपाटाच्च सिन्नप्रयोगत्वमषसी. 
यते । आञ्नयादिप्रघानप्रायपाड इवेपांश्युयाजग्राधान्यम् । यथाहुः, अ. 
ग्रधत्राये लालत दष्टा वदन्त्ययमभ्रथ इति। ततश्च राज्ञघुषान्तगेताय। 
अवषछारव वन्द्नस्यापप्रयणद्रावध्यामत्तसद्म्। 

नमन्तु देवकीसुत हदा शरीरतो गिरसा। 
त्यजन्तु खसृति जना भजन्तु मोक्षल्लम्पदम् ॥ १ 
न्रघा नसूपला नातहरजगत्त्रयाश्चेतुः। 

तद पण नङ्पण मवद्द्ाऽखिट कृतम् ॥२॥ इति हन्दननिर्णयः | 



दास्याद्पक माक्िानिणेयः | १२१ 

अथ दस्यनिणयः ॥ 

तत्र कास्यं सवकस्पेणां भगवत्यपण क्रियाद्धेलापरप््यायम् । यथोक्त 
प्री भागवते । 

यद् ब्रह्मणि परे साक्षाल्स्वकामलमरपणम् । 
मनोवाक्तनुभिः पाथं { क्रियाद्रतं तदुच्यते ॥ इति । 

त [ स्क० ७ अऽ ९५ दलेा° ६४] 
` तस्य विधिरपि तत्रेव- 

कायेन वाचा मनसन्द्रियेवा बुध्यात्मना कानुखनस्वमावात्। 
कराति यद्य्सकटं परस्मे नारायणायेति समषयेत् तत् ॥ इति 

` | भ्रीभा० स्कन्थ० १ १९ अ० र श्छ (६. | 

तत्रव गहस्थधम्मषु । 
गरहेष्ववास्थतो राजन् क्रियाः कुवन् ग्ररोचिताः। 
घास्ुदेवापणं साक्षादुपासीत महामुनीन् ॥ इति 

[ श्री भा० स्क० ७ अ० १४ इखो० २] 
भगवदूगीताय।मुक्त- 

यत्क योषि यदश्नासि यञ्जुहोसि ददसि यत् । 
रत्तपस्यास फोान्वेय तत् कुरुष्व मह् पणम् ॥ हदाति । 

[शन २. -छाक० २७ | 

उक्तविधदास्यस्य सगवध्लन्तोषद्धारा परमपद धरातेदतुत्व-- 

बरद नारदाय, 
वेदोदितानि कम्माणि कुय्यादीभ्वरतुष्टये | 
यथाश्रमम् त्यक्तकामः प्राप्रोति परम पदम् ॥ इति । 

पदयते ज्ञायत इति पदम् । असङ्वितचुत्तः परमपद शब्दः, अनाचुत 

पृर्णानन्दस्वरूपपरः, अत पव मुक्तदतुत्व-- 
ब्क्षवेवत्तं, 

काम्य विषयभागाथमिदह।मुज्र प्रयुज्यते 
मोक्षाय सुरूतं ताद्ध बह्मापणाधघेया कतम ॥ इत्ति । 

कञ्मकुःशदानां मगव्दपेणचुष्या तदनुरूपतदाराधन श्रयामगा 

नान्य इव्युक्तम् । 
गारुड, च चिंहपस्विय्यायाम् , विष्णुपुराणे च ! 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेग परः पुमान् । 
प्विष्णुराश्यध्यते पन्था नान्यस्त्ताषकारणम ॥ इतत । 

त° भ० १६ 



१२२ दीरभिश्ादयमांक्तपकाश्च- 

श्रीभागवते $पि-- 

लपभ्विनो दानपरा यशःस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः 
सरम न विन्दार्ति यद्पणं विना तस्मे सुमद्रभ्रवसे नमो नमः॥ इति। 

[ स्कण० २ अण ४ दटा० १७] 

पवमासाघनवतां तद्ासानां रृताथता-- 
श्रीमायदते ~- ॥ वका 

य्न अस्मतिमाश्रण पुमान् भवति निमटः। 
तस्य ली्पदः किंवा दासरानामवाप्यते(१) ॥ 

दूास्यमाचरतां हि सन्तुष्टा भगवान् तद्घीनो भवतीत्युक्तं तन्नैव । 
कञ्चे्रमच्युत | तवतदश्चषबन्धो | 
दाकषष्वनन्यक्ारणेषु यद्।स्मसास्वम् ॥ इति । 

[ ्री° मा० स्क० १९ अ० २९ दलो० ४] 
पञ्च ^"यमवेष ब्रणुते स तेन टभ्य' इति श्रुतेदासानां भगव. 

त्परा्षिः सुकरप्युक्तं भवनि । अत् एव, "न कर्मणा न प्रजया धनेन?” । 
“नास्त्यतः कृतन” । “पुवा ह्यते अटा यज्ञरूपा” इत्यादि वाक्येन 
विराघः ' दास्यवुध्याऽनचुाषठतकम्मावषयत्वात्तषाम् । क्चानामवे हि 
न माक्षः । दास्यवुध्या च कवलमनुघ्रतकम्मभेः प्रसन्नो भगवान् का 
रामरणन्यायन ज्ञानं ददातीति नानुपपत्तिः । अत पव । 
गातागारुडश्च- 

यतः प्रचरुत्तिभूतानां येन सषभेदं ततम् । 
स्वकस्मणा तमभ्यच्य [क्लाद्ध विन्दन्ति मानवाः॥ इति | 

भगवद्भतासु-~ 
असक्तो याचरन् कमे परमाभोति पूरुषः । 

टयु कत्वा--~ 

कमरणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
श्व्युक्तम । अन्न त अयुक्तः सचसन्यासः कर्म्मणां मदर्पणं स पव 

प्रागस्तव युक्त इत्युक्तं प्रोधरस्वामिभिः। न चा्राध्यास्मविचारस्य अवण 
कत्तनादेश्ापसहार दति वाच्यम् । कम्मेणेवेत्यवधारणाश्चुतिचिरो 
धात् । अतश्च या मगवद्पणवुध्या कम्मांनुतिष्ठति न तदेकनिघठः 
तद नुष्ठानाच्छुद्ध सत्वः ् रवणसङ्कतच्तनाको, अभ्यात्मविचारे वा प्रवसतत 
द।त ताद्याचुद्ठानस्यान्तःकरणशाधकत्वमुक्त साम्प्रदायक्मरातन 
तराचः ) 

(१) स्क ९अ०५ इलो १६। 



दास्थात्मकभाक्तनिणंयः | १२९ 

ननु तथापि- 
सवैधम्परान् परित्यज्य मामेकं रारण वज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा डुचः॥ 

[ गी० अ० १८ श्छा० ५६] 

इति कम्मेट्यागामिधानेन विरोध इति यत् । नेद् सवेथा कमञ्मत्या 
गामिप्रायम् । यत्करोषीत्यायनेकवचनकिरोधाव । किन्तु कम्म 
व्यागाभिधानेन भगवदेकश्रणता विघीयते । 

तदक शरणस्वं नाम सामस्त्येनेकेकम्येन वा नवरिघमाकतेनिघ्र्वं तदे. 
कप्रवणताषेध।वथादितरनघ्तानिन्ञात्तिः सद्धधाति आतिथ्याया इडा 
न्तताविघावेवानुयाजाङ्निन्चत्तिः । पवञ्च पुत्रकटत्रादिषिषयनिषठताः 
या श्च विदितत्वात् केवरमवद्यमनुष्ठेयानि' कम्पाणीति करस्मानिषठत 
या निच्चत्तिः सिख्यति तस्या अपि नदवरपितृलखोकपय्येवसाप्यत्वाव्। 
खानृधते “सवेधमोन्परित्यञ्य'१६ति । “कुरुक्षये थणदषन्ति कुलघम्माः 
खनातनाः'” हत्यनेनाञ्जुनकमस्मनिष्रताया भगवतावगतत्वात् । नतु दा- 
स्यरूपमक््यनुष्ठानेन निव्याधिकारविराधः, काम्यञ्यातिष्ठामाच्यनु- 
छान इव तन्न्रेणोभयान्लद्धः । तत्तत्कमकाटे दैषाद् मक्त्येकनिघठत्वेन 
भगवत्कथाश्रवणादौो व्यालक्तत्व तु कम्मनुष्ठानात् भव्यवायः स्यादति 
शङ्कां यावत्तयितम् । “अहं त्वा सचपापेभ्य' शव्युक्तम् । तदुक्त श्रीधर 
स्वामिभिः । भक्तयेव सवे भविष्यतीति इदढवेदवासन विधिकरङ्य्यं 
त्यक्त्वा मदेकशरणा भव, पव वत्तमानः कम्मत्यागानेभित्त पपं स्या 
दितिमा चः शोकं मा काषः, यतः वा मदेकशरणं सवेपापेभ्याऽहं 
माचयिष्यार्मीति । अनत्र विधिकङ्कय्यशब्देन वेधिविदितत्वेन कम्मनि- 
छ्ठतोच्यत इति । अतो भगवदपेणवुदया कम्मानुष्ठानरूपदास्यस्य भः 
क्रिरूपव्वन न तन्निष्ठस्वे विरोधः । किंञ्च “तस्मात् युदख्यस्व भारत" 
इति युद्ध रूपघम्म प्रेरणात् "“सवेधम्मान् परित्यज्य” इति न सवेघम्म. 
त्यागामिप्रायम् , मोक्षनिष्ठताप्रतिषादन।त्त॒॒ पितरोकपय्येवस्तायिक- 
म्मेनिष्ठता द्यावत्येते । _ ध त 

अआचाय्यस्तु भगवदकप्रवणतायाः पवमव सप(रेकरप्रातेषदनेना 
पसंहारात्तत्वश्चानप्रतिपादनपरमेतदेव्युक्तम् । “सबंध मान् परित्यज्य 
इतिनेष्कम्यमभिधीयते “मामेकं शरणं बज” इति मदतिरिक्तं स्व तुच्छ 
जानीहीति तत्वज्ञानमभिर्धायते । “अह् व्वा सषपापेभ्यः', इति छकल- 
कमञ्मेबन्धननिवृत्तस्तस्वश्चानादभिप्रेतेव्युक्त तद्¶ए न काश्चिष्धिसोधः। भम 
गवदेकशरणताप्रव्रिपादनाधल्लरे पूवकस्मेत्यागानभिधानादिति । 



१२५४ वारमिज्ोदय भ्कप्रकाको- 

श्रीभागवतेऽपि “कायेन वाचा इत्यादिना तन्न तत्र भगवदपणवु- 

द्या कम्मायुष्ठानव्रषततिपादनाद् ““घम्म)न् सन्त्यज्य यः सवान् मां भज्ञेत 
स॒ सत्तमः" | इत्यत्र विदिता इस्येव केवट क्रियमाणानाम् , अत प्व 

नष्वरपितृखोक पस्यवसायिनां लागाऽ्मिप्रेवः । अत एव पतद्याख्या- 
नावसरे ध्यान विक्षपकत्वं त्यागे तुत्वनोक्तम्। दास्यरूपा तु मक्तिभे. 
गवदनुभ्रदहेवुरिति न तस्या विक्षपकत्वम्। सत्व्युद्धिपवयवसायिकमे 
ष्यागो वाभिप्रेतः, सत्दश्युद्धि वना मक्तिदाढ्योयोगेन तस्मिन् सति 
तदञ्चुपयोगात् । अत पव तदा स्वद्पः कम्माधिकार शत्युक्तं “ताघत्क- 
ञ््राणि कुर्वीतिशश्यतद्याख्यानावसरे। दास्यंतु भक्तिरेवेति न तत् व्या. 
गो युक्तः । विद्धैकादशीरृप्णेकादरयोरूपव!सूानु पवासों, अनिवेद्य 
धद्धादयो (ये भक्तिविखद्धा घम्मास्ततूच्यागो चेत्युक्तं प्राधरस्वमिभिः । 
तत् सिद्धं दास्यरूषा मक्तिमगवदनुग्रहफटत्वादवकद्यमनुष्ेयेति । 

यस्य दासावखाकेन रासलाहय्कीडता दाश्लवद्धोपपल््योऽभवन् । 
यस्य भासाऽजल्िरखम्भासतेऽदो जगत्तस्य दासा भवामो वय सवेडा॥ 

अकारे द।स्याचिन्तनं घकारेपाद्पश्चयाः। 
खुखप्रकारि जायतामदो\ विकारिणीरवरे ॥ इति दास्यनिणेयः । 

अथ सख्यनिणेयः । 

सख्य नाम, 
अनन्याथिन्तयन्तो मां य जनाः पय्युपाखते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम षदाम्यदम् ॥ 

| मी ० अ० ९ इखा० २२] 
यद्भाविन्देति चुक्रोश्च कृष्णा मां दूरबाखनी । 
ऋणमेत्प्रबृद्ध मे इद याश्नापस्तपेति ॥ 
तेषामहं समुद्धता भ्व्युखंसारसागरात् । 
विष्णुभक्तकु दुस्बीति वदन्ति विवुधाः सदा । 
तदेव पारखायष्यामि सज्जनो नाचरत षदंत् ॥ 

इत्यादे मगवद्वचन विद्वा लाद्ीत्युक्तं साम्प्रदायिकः । कोके सख्यु 
सख्यन्तरचचाकते भवति विद्वासः । आत सङ्कट पराप्तौ च वन्निवदनम्। 
खङटनित्रणसमथश्चत् तदकरारणतया तदाश्रयणात् तत्र प्रीतिः। 

( १ ) विष्मानवदेतान्नेव यष्टव्यं देवतान्तरम् । 

पितृभ्यद्चव तदेयं तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
र्यादि वचन।दू भगविबेदनपूेकश्राद्धादीनां मक्स्यविरदत्वादनिवेद्रेति । 



सख्यात्पक भक्तिनिणयः | १२५ 

तादेदमादिशब्दार्थः । अत पवसूपेणास्थानरूपं भगवत्सख्यं, “ख. 
ख्यमात्मनिवेद्नम्'? शत्यनेन विधायते । एवंङूपणावस्थितस्य वाञ्छ 
तासरद्धि रुक्त व! क्थेरेव निर्णीयत इव्यनन्वर वक्ष्यामः । 

तथा- 
(१९वनोङखस्तात | नित्यं वनरोखनिषःसिनः। 
तस्माद्वा ब्राह्यणानामदृश्चारभ्यनां मखः॥ 

इत्येव भगवचद्वचसि विदवस्तेनन्दादिभिम्तथेव छते कुपितेन्द्ररूमरतः 
दात्रु्टिसङ्टभाो । , 

(२)कृष्ण ! ष्ण | महाभष्ग ! व्वन्नाथं गोकुःलं तमो । 
त्रातुमहस्ि देवान्नः कुपिताद्धक्तवस्छख | ॥ 

हति निवेदने कत भगवत तमोवद्धेनोद्ध(रणेन नि णीयते । एवं कुवत 
नन्दादीनां च- 

अहो भाग्यप्रहो साम्य नन्दगोपन्नोकस्ाम् ) 
य्िमन्र परमानन्द पृण व्रह्म सनातनम् ॥ 

[ श्रा० भा० स्क १० अण १४७ इखसा० ३२ 

दति ब्रह्मरुतस्तुतिताऽपि विधिराश्रायते ¦ 

तथा [> (क क | भि क. [ (ष क ¢. * छ, 

अथात्रवीद् ब्रृ्तामिन्द्रो दनिष्यन् सख रिष्णो वितरं विक्रमस्वेति 
उृश्रोपटुतेन्द्रेण खद्भरध्राप्तेो सखिरब्देन अगवरलम्बोघनं सख्यस्य 
फरवत्व गमयति । एव भ्राथतमगवता सामस्य दत्त इन्द्रो उत्तर हतवान् 
हति गम्यत । पव-- 
प्रीतिरूपरसख्यस्थ सवान्थानवतं कत्वं श्रीभागवत, 

पव मनः कम्मवशं प्रयुङ्क्ते अधेदययात्मन्युप्घाीयमने । 
प्रीतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् ॥ इति । 
अस्य तात्पय्थ साम्प्रदायकेखक्तं मयि=पय्येव । वुदेवे-सवाश्रये । 

यावत् न प्रतिः=छख्यं ताउदेहयागेन न मुच्यत अथांत्सण्येनेव स्वान 
यनिवूत्तिरति मया सद्य कुय्यादेवेति भाव इति । 

तदेकशरणलदाश्रव्रणरूपल्षस्यस्य फर्म्- 

रामायणे, _ ता _ 
सखशृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते) 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्भतवं भम ॥ इति । 

॥ि ( १ ) श्रौ भाग स्क १० अ० र दखा० २३-२४। 

(२) श्री* मागस्कर १० सन २५ उ्लो° १३। 

---~--~ ~ ---* + --~---~ ---^* ------* ~~~ - 



१२६ वारसिन्नादयमक्तिपकाश- 

मयम्-ज्ञसारः । द्वितीयाद्वै भयं मवतीति श्रतेः । तदभावो मोक्षः । 
श्रीभागवते । 

कि दुरापादनं तेषां वुषामुदामचतसाम्। 

धेराधितस्ती्थपदश्चरणो व्यसन।पहः । 
तथा । 

शारीरा मानसा दिभ्या वेयासे येन मानुषाः 
भोतिकाश्च कथ ्खखाः बाघन्ते हरेसथयम्॥ 

तथा- 
(१)देवाषभरुताप्तचुर्णां पत्रणा न केङरां जायद्यूणा च राजन् । 

सवात्मना यः द्रण शरण्य गत मुङुन्द परर्दन्य कतम् । 

तथा- 
(२)कः पण्डितस्त्वदपर श्ारणं समीय 
इक्तप्रियादतगिरः सददः छृतज्चात् । 
सवान् ददाति सद्दो भजतोऽनभिकामाः 
नात्मानमधप्युपचयापचयो न यस्य॥ ईति । 

तथा-- 
तापश्रयेणामिहतस्य घोरे सतप्यमानस्य मवाष्वनीश्च !। 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घिद्न्द्वातपत्राद्म्ताभिवषात् ॥ इति । 

तदिद स्तस्य भक्तयन्तरेण सह खमुश्च।यते । 
येतु सचोणि कमाण मयि लन्यस्य मत्पराः। 
अनस्यनेव यागन मां ध्यायन्त उपासत ॥ 
तेषामहं समुद्धत मृव्युखसारसागरतत् । 

शति भगवद्धचासि विदवासमवलरम्न्य दास्यध्यानादिकुरंतां संलार- 
तरण स्ैसाभ्यम् । तञ्च सख्यस्य तद्तिरेकेण फखानुपरम्माव् । 
५“इ्द्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया" इति धद्धानत्वापरषस्य- 

यसलख्यस्य तस्मिन्नवाभ्याय तुस्यवन्निदंात् । ननु येतु सबवाणि क- 
-म्मागि"ईस्यन्न दास्यध्वानयोः श्रवणात् समुच्वया युक्तः, न सख्यनाजा 
वणादिति चेत् न । प्रङृतवाक्येकवाक्य तापन्ञप्रघानविधिवन्ात् भर 
छतानां समुश्चयावगमेऽपि वाक्यन्तरवेनांग्वदार्यमप्रषर्यादोनाम 
नारभ्याधीतानां समुश्चयवत् स्वातन्ञ्बेण सख्याकेधायकवाक्यवश्चाव् 
खलमुष्चयापपतेरिति । 

(१) घ्नी मान् स्क १)अ० ५ इला ४१। 
(२) प्रीर भाग स्कर १० भर ४८ इले० २६। 

१ 



भात्मनिवेदनास्मकमक्तिनिणयः। १२७ 

चेतः कुरु हरिखसख्यं छृतमपि सकलं निबेद् यासुष्मिन् | 
सम्धरति मा भव मिजन पु्कलजारिविषयाणाम ॥ इति सल्यनिर्णयः ॥ 

अथातमनिवेदनामेणयः ॥ 

आत्मा देहः, तस्य निवेदनं भगवति समषणम् । यद्वा आस्मनः 
आत्मीयस्य. दददारादेः । अत पोक्तम् । 

धीञ्नागवते, 

दारान् सुतान् गान् प्राणान यत्परस्मे निवेदनम् । 
प्राणानिति देहोपरक्चषणम् ॥ 

गाख्ड च-~ 

असन्त्यज्य च गाहस्य्वमसंसेष्य महरपः। 
छिनत्ति वैष्णवीं मायां केदावार्षितमानलः॥ 

मनोग्रहणं देहादेख्पटक्चणम । दारार्दानां समपणशओ्च सवकतया । 
अर्पणवचमां मदीय च सकलं ह्ये सम्यगपेये ॐ तत्छदितिम 

न्रेणेस्युक्तं कमदीपिकाचागमग्रन्येषु । पवं चान्यस्मे दत्तस्य गवादवादे 
मरणपालनादिखिन्ता यथा न क्रियते तथा देहद्ारादेरपि । यथोक्तम् । 

यदुधरचरणल्रोज़ सम्प्रति सवाध्मन।पिंतो देहः । 
सोऽय विरसतु पुष्टो भवतु क्गिष्टो ऽथवा विषये; ॥ इति । 

समपणस्य फट श्रीभागते उक्तम् । 
तद्ाऽश्ृतत्व प्रतिपद्यमानो मयत्मभूताय च कद्पते वै ॥ 
मर्त्यो यदा व्यक्तसमस्तकम्मा निवेदितात्मा विचिक्कीर्बितोमे। 

[ श्रौ भा० स्क० १९१ अ० २९ इखोंऽ ३४] 
यत पव व्यक्तसमस्तकमां खन् मर निवेदितात्मा भवति अत पामो 

मे मम विचिकीर्षितः = विशिघ्रु उत्छषटश्चिकीषितो यदा तदेध्यन्वयः। मथा 
सहत्यभ्याहारः । निवेदितात्मनः--अत एष मरणपाङखनादेचिन्ता 
मकूवैतः सांसारिकमुर्छृष्टत्वमपि मत्तो भक्तीति विचकीर्षितपदेनो. 
कम् । नन्वार्मनिकदनं दास्यादि वा तावत् क्रियाविशेषः ' [क्रियायाश्च 
क्षणिकत्वात् साश्चाल्कालान्तरभाविफाखदे तत्वं न सम्भवतीति अपूर्वस्य 
दारस्वं “चोदना पुनरारम्म'” इत्य त्रोक्तम्। न चापूर्वस्य मोक्ष्ेतुत्वं युक्त 
""नास्त्यङृतः; ईतकन!"व्यादिश्चुतिषियेधात् । देवतायाः प्राधान्यं 
फलदात॒त्वं च नवमे निराङृतम् । तत् कथं भक्तेः अराधान्यम्। 
उचख्यते। तत्तद्धिधेषु करमावनाकरणसवेनेष्टसा घनत्वेन वान्वयेना- 
यागदेरिव अअक्तेरपि, प्राधान्यं सङ्गब्छते । तत्र स्वरूपेण श्चणिक्रायाः 



१२८ दीरमिखादयमत्तिप्रकान्नो- 

द्वारा फटकरणत्वमित्यपेक्षायां तत्र भगववनुग्रदष्धारा ज्ानप्रा्ि, 
श्रयमाणा द्वारत्वनाश्रीयते, अत्यन्ताश्चुतानकापृवेणां दारताकद्पनातः 
ध्रयमाणानां द्ारस्वकल्पनाया उचितस्कात् । अपृक्षाणां दि उपास्ति. 
द्रारत्व चेत्युभयं क्प्यम् । तत्तद्वाक्याक्षद्धानां तु दारत्वमात्रकद्पने ला 
धवम् । अत पव राजिसलत्तरादो (वश्वजिन्न्यायन न स्वगफलत्व आ- 
यचादिकश्रातिषठादेरव तु फलत्वं अचुपस्थितस्यापास्थाति रत्वा कख 
स्वकदपनएत उपस्थितस्य फरत्व धातकटपने छ।घवात् । अस्य न्याय. 

स्य द्वारकर्पनायामापि तुदश्त्वात् । तदुक्तं महण “फकमत उपपत्तः” 
दति । 
किञ्च- | [ 

“शक्न दलन साम्मन्नन च ग्रस्तमनन्तरम् । 

अभिखाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम् ॥ 
हत्येधमादीनां सद्धाथानामपि वाकयानां विध्यपक्चिनफरविशषः 

प्रतिपादकत्छन प्रामाण्यमाश्रीयन नतु निरारस्वनस्वं रषएाथाध्ययन. 

विध्यश्रीतस्य सति सम्पद तद्योगात् । पयं “माक्तावराक्तभगवस्पर 

वाध दव्यादनिासपि विच्यवेक्षितद्वारविनाषप्रतिपादकत्वे सतिन नि 
रालम्बनत्व वक्तु युक्तम ! “चत्वार चण: शणुयुः" इति दश्टथविध्यु 
पात्तत्वन तद्यो गाद । क्चाणक्षक्रियाया द्वार तिना कालान्तरभाकफलः 
साधनत्वन विधानायोगाद् द्वारविरषाऽपि फटखाधश्ेषकवद्धिध्यपष्चितः। न 
खव वायष्णादेकम्मस्वापि तत्तद थकवाक्यर्नुदवतानुग्रदाचगम्रादहेवतायाः 
प्राधान्यापत्तरङ्कत्वं न स्यादिति काच्यम् । पुखषवदुपपत्तः । अकारि. 
ध्वन प्रधानस्यापि सतः कृत्तेन गुणत्वाश्रयणात् तद्वदेवताया अपि 
क्रियानवत्तकत्वनाङ्गव्वांपपद्तः। तद्धतश्ुव्या शोड्दता गुणव्वनेवाव- 
गतिः । अवुप्रराश्रयतया प्राधान्यं त्वाथिकं अताोन वैरूप्य दाषाय। 
दवलायाः कम्मेसमवायनियमश्च नाश्रीयते, अतो न कम्माणि तिरोघः। 
न च येषु कम्मरखु वायञ्यादि वाक्यवत् असुग्रहोनते तत्र कि द्वारमिति 
याच्यम्) 

यायोयांयां तनु भक्तः श्रद्धयाचतुभिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामच [कद घाम्यहम् ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराघनर्माहते । 
खमते च ततः कामान् मयेव विदितान् हितान् ॥ 

हव्यादिवाक्येषु सवेकम्मेसाघारण्येन तच्छरृवणात् ! 
इत्या्मसंननिविदनिणयः ॥ « | 



नवावेधमक्तोनामवान्नरमेदनिणयः। १२९ 

४ अयोकतमक्तनामवान्तरमेदनिणेयः ॥ 
अषणारिनिवविधमाक्तष्वैकेका श्रावेधा, तामसी राजसी सास्विकी 

चति । तामसी जेविधा, ईदिलार्था द्म्माथा मात्सयंनिमित्ता च । राजः 
सी त्रिधा । विषयाथो, यक्षोऽथ, देष्व्याथो च । सास्विकी त्रिधा 
उपक्षयाथो, परमदवरप्रीत्य्था, सिद्यथा चति । यदाद - 

कपिलः । 
(१)अभिसखन्धाय यद्धिलां दस्मं मार्सलयमेव च । 
सरम्मो भिन्नग भावं माय कुयात् स तमलः । 
विषयानभिस्धाय यक्त फेडवयैमेव वा । 
अच।दावचयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः॥ 
कमनिहोरमुषिदय परस्मिन्वा तदपणम् । 
यज्ञद्यघएश्यमिति वा परथग्भावः स सारिविकः॥ इति । 

अचौदावित्यस्य यध्यद्खोकपटिनस्य पृषात्तरन्छाकयारनुषङ्कः। 
सरम्भानक्रोघी । मिन्नटकनभददक्षी सन् दिसामाभसन्धाय परा. 

प्ियतामिस्युदिश्येव्यथः ' दम्भ परवचनानाममिश्न्धाय मनानि कत्वति 
यावत् । माल्सयमसिसखन्ध्राय मनस्युत्पन्नमत्सरणति यावत् । माव श्रव. 
णादसरूपां भक्तिम् । विशेष्यतया पृप्रनीति जनयन्ताऽपि तामसादिः 
काष्टा भक्तिभेदप्रनिपाषनपराः ! भक्तिमेदे दवहूच्या पश्र "भक्तियोगो 
वह्ुषिधो मा्मामिनि माव्यते"” इल्युपक्रम्थेतद्रास्लानात् । 

अत एत “अचयेत्"” इत्यचनग्रदणमितरभकत्युपलक्षणाथम् , 
सामान्यतो मक्तिमेकानामेव वक्तटयत्वन प्रक्रमात् । 

अत पचोक्तं श्रीघरस्वामिभिः | „_ _ 
एवञ्च श्रवणकीत्तनादयो नवापि प्रस्यक नव नव मेदा श्ति। 
भ्रवणाकीनां ॥विहितत्वन भगवत्सम्बन्धित्येन च स्वरूपण ताम 

खत्वाभावऽपि तत्करणकभावनाय। वेरिमरणादहयत्वाचिच्छदनद्यनभाः 

वनावक्िचधविषयत्वात् दम्भमत्सरयोश्च निषिद्धत्वन तान्निमत्ताचघ्रय. 
त्वन तस्य ननिषिद्धत्वाश्नषध(तिकमस्य च तमःकायव्रमादरूप्त्वात्, 
नाश्व्यापारमिश्चत्वेन तामसत्वम् । पतार्वास्तु इयनाद् ईदिम्गदिप्रयुक्त- 
ज्योतिष्टोमादेश्च ्रवणादो विषः, साङ्कत्यादिन्यायेन भगवत्सम्ब- 
न्धिन्यमुष्मिन्नवुषिति आचुषद्धिकोऽघक्षयोऽपि भवतीति । 

दरिदैरति पापानि वु्टचितत्तर्पि स्मृतः| 
अनिच्छयापि सस्पृष्ठा दहत्यव ह पावकः ॥ 

(१) मा. स्क. ३०अ. २९ दला. ८-१०। 

तीर भऽ १२९७ 



१३० घाीरापिच्रादयम्तिप्रकाक्ो- 

हति स्मरन: } विषयानिति विषयन्ञब्दो गोवटलीबदृन्थायेन राशपेद्ष. 
यव्यानिरि्तविषयपरः । पृथग्नपेनमेदद कर् । भ्रवणादेराजसत्वमपि तद्धा. 

४ (1 न 
वनाया रजागुणक्राययफलखाविन्षामसान्घमिश्चत्वात् । आनुषाङ्कका- 
धक्चयह तुत्वनेतर म्य म्मषेटक्षण्य प्राग्वत् । कर्मनिहारम्=पापक्षयमन्तः 
क रणशुद्धिभिति यावत् । परस्मिन्-परमेहवरे । अपण तस्प्रीतमुदश्ये ति 
यःवत् । २जदित्वपि पुषचदितरयकत्युपलश्चणा्थम् | यष्टडयामिति विचिः 
सिदधमुदिद्य, न बयं फटाकरोपास्राद्धि रिद्धः पूर्वैः कृतस्वास्पर कुमः 
दति घुव्यासष्रानामासि याच् । अस्य खाचुघ्ठामस्य पापक्षयाहेरयकः 
त्वाभाचरपतत्फलक्स्व पृचरचत् | अच तु फरामिसन्धरणि सचवक्ाय्य 
तर्वक्षानापयागित्वन सरकाय्यत्व, नान्माश्रनतयथाडपि भगवद्धक्तःसा 
स्विकत्वामस्थाक्यन तदुक्तेः । ननु नवाचधभक्तोनां प्रस्येक नघ नष 
मेदा इत्याचार्य्यरुक्तम् । तन्न सङ्गच्छते । भगवति कम्परापणरूफदास्य. 
स्य परस्मिन् वा नदपणमिस्येव सारिविकेकरूपत्धप्रतीनरिति चन्न । गुण. 
कर्मत्वदयपदेशस्तावत् फलाभिसरन्धनिपिनलः। न द्विश्षष काय्यत्वोक्त- 
रपि फरघहषोरशक्ना। दिसादिषरावेकेषात् । तच श्रतणादिरू- 

ता द्ास्यानिरिक्त मक्तयश्र हसददिफटददनपनुषएठीयपाना तामसा. 
दव्यपदशं खथते। पव र्हिसष्यथा परमहषरप्रीतिमुहदिदय कम्मानु 
प्रानरूपं दास्यमपि सामस्त्वादिभिव्यपदिश्यते । नन्केचमपि दास्यस्या 
ण्रावद मदाः स्युः साच्विकीद्धितीयभेदासस्भवात् ! न हि हदिलादवत् 
¶रमेद्वरभी(न प्राति परमेद्वरणीतेसट्शह्यन्व सम्भवति । उच्यत । 
द्विविधं तादत्परमेरवरप्रीतेरुददर्यत्वम् । फलान्तरादयथतया स्वश्पेण 
च, तत्र द्वितीयपक्षावरम्वने "परस्परन् वा तदयणम्' इव्युक्तामेति सद्धा 
दास्यस्यापि नव भेदाः! न च परमेद्षरप्रीतेः सुखदुःख{भावान्यतरत्वा 
भावनापुसषा त्वात् स्वरुपणानुदेश्यत्वम् । “किमलभ्यं भगवाते प्रसन्न 
ध्रीनिकेतने? । इत्ति पुखषाथपयेवसायितयावगताया अस्या अथान 
इवाप्रीना स्वरूपेणोदेशहयत्वसम्मवात् । यदातु फलाभिसन्धर्नकोऽ 
पिह सखमुह्सत्ि परमह्वरेऽ्नुरागदेद वु श्रवणादौ प्रत्रत्ति", तदा 
युष्ठायमानश्रदणादानि निगुणभक्तितया व्यवह्यन्त । यदाद्- 
= । पतः ~~ 

(१)मदरुणश्रुतिमरान्नेण मयि सवैगुहाशये । 
#ी ~ कष 

मनागानतरावच्चछन्ना यथा गह्स्मसारऽम्नुध्ा॥ 

५१) धरान भा. स्क. ३ अ. २९ इलो. ११-१२ । 



नवविध मक्धीनापभवान्तरमेद् निणयः । १३६ 

" लक्षणं भाक्तयांगस्य निगुणस्य ह्यद्राह्नम् । 
अदेतुक्यव्यवांहता या माक्तेः षुरुषोत्तम ॥ इति । 

मदुयुगाचअनाच्रूतपूणानन्द्ङूपत्वादयः। मात्रपद्व्व्रावत्यमाद् । अद. 
तुकी-फखाभेसनन्धरषहिता । पूवेमक्तष्विव न निगुगमक्स्याभगवन्मरूतंस्फ्- 
व्यतिरिक्तषखमीदितद् रेनमस्तील्यारायः । सवगुदाश्ये-लवीन्त्यानिणीति 
यावत् । अभिच्छिन्ना=खन्तता । विषयातेरस्कारेण महणमान्नश्चरवणोत्थकः 
वदं भगवद नुराग।न्मनसोमतिभगवद्िपयश्रवगचकनिद्ठवया श्रवणा. 
दययुष्रनमिति या भक्तिः सा निगुणस्य भक्तियोगस्य लक्षण स्वरूप 
मिति वाक्याथेः। गुणकायफलाभिसन्यानामाचा{ज्निगणत्वमियाश्चयः। 
अत एवाग्र कपिल उदाजहार । 

(१)खान्टोक्यला्रिलार्माप्यसारूप्येकत्वमप्युत ! 
दयमान न गरहान विना भत्खचन जनाः ॥ इति । 

अनेन केमुत्यम्यायेन सकरुफछानि्सन्प्यमावो द्योतिलः। अत 
पवोक्त- 

तथापि तत्पर! राजन्न हि वाञ्छान्त किञ्चन । इति । 

फलखाभिसन्ध्यमाक्सपि श्रवणायनरुतिष्रुतां यथा मद्धल्िद्धस्तथा। 
पपादित्तमघस्तादिःते नद तन्यते । तर्खिद्धमतत्फलामेप्तन्धिता क्रिय 
यमाणा कखगुणा नगवन्रचुरागणासुप्रे(यमाना तु नयुणेति । अन पवबोत्तम 
सभ्यमप्राङ्कताविकाशसिनिरूपण सङ्गच्छते । कथम् ? 

(रोन कामकम्भ्रचाजाना यस्य चत्तासर सम्मवः। 
कासदेवेकनिदखयः ख वे सागवतोत्तमः ॥ 
(३) जिमुवनातेमवहदंतव.ऽप्यकुण्ट- 

सपतिरजितात्मसखुरादेसिविमूग्यत् 
न चरुति भगवत्पदारविन्दात् 

क्षणनिभिषा्थमपि सर वेष्णवाग्न्यः ॥ इति। । 

अस्याश्च प्रागा व्याख्यातः, भगवद्पक्षया सर्वस्य तुरक्तत्व स्मर. 
> 9 

न यान चडखतच्यथ इत चकत शचकरस्वामामः । न चवाक्ध्स्य पएटखाम 

(१) श्री. भा. ष्क, ३अ. २९ रला. १३। 
(२ रभ). मा. स्क, ११. २ रस. ५०। 

( १) श्री. ना, स्कृ. ११अ. २ का. ५३। 



१३२ दीरमिज्जाद्यमक्िथ्रकाशरा- 

सन्धिना भगवद्धक््यनुषए्ठान युज्यते । तस्मादस्य निगुणभक्ताषेवा- 

धिकारः । 
(१)अचौयामव हरये पूजां यः श्रद्धयेहत । 
न तद्धकतषु चान्यषु स भक्तः प्रातः स्मतः ॥ इति । 

अस्य तु सगुणमक्तिषु तिसृष्वपि मधिकरारः। तत्र सास्विकभाक्ति- 
मभ्यस्यतोऽमुष्य कालेनोत्तमावस्थाप्रःसिमव्रतीत्याशयेन प्राङताक्तिः । 
तदुक्तं ध्रधरस्वामिभः। 

भाकुनः अधुनेव प्रारन्यमांक्तमेवतीत्याशयेन शनं; ह्ानेरुततमा भवि 
ष्यतीत्यथं इति । 

(द)द्दवर तदघीनेषु बालिक्चेषु दविषस्सु च 
प्रसमन्रीरूपापक्चा यः करति स मध्यमः ॥ इति | 

अत्र यथाक्रम इदवरादौीनां परमादिभिरन्वयः। अस्यतु तामसह 
त्यादि वत्सत्याप पुविज्ञेष्यत्वनिदश भक्तिभेदप्रतिपादकत्वेन नाधिका- 
रिश्रतिपादकत्वमिति वाच्यम्) *अथ मागतं त्रत” इत्यधिकारिनिरूपण- 
स्येव प्रक्रमात् ` तामस््ादि वाक्येषु "भक्तियोगो बहुविध?" इस्युपक्रमवदञ 
मक्तिभेदप्रतिपादनोपक्रमाभावात । तदवमधिक्रारिमेदाम्नानातव तामा 
दिनिदंशभदाच्च भक्तेरनकप्रकारतरे सिद्ध यद्धकतेश्षानद्वारा मुक्तिहेतुत्वन 
वेषान्तचिचरेण लह विकद्पाभिधानं तत्लारिविकमक्तिनिरौणमत््वभि. 
प्रायम् । राजसतामसभक्षयोः कान्त राथत्वेन सुक्तयनुपयोग।त् । न 
च सा्विकनिगुणमक्तयामु क्तयथतया विकट्पश्रसङ्गः, अयुष्ठितसाचस्विकः 
मक्तेः पुस भगवद् नुरागावषयाचरागसमुत्पच्तिस्रमनन्तरमेव निगणभ 
त्यजुष्ठानसम्भवात् । तथाह । 

(३)तषा सततयुक्तानां भजतां प्रति पूव॑कम् । 
ददामि बुद्धयोग त येन मामुपयाभ्तिते॥ इति। 

भगवता च प्रीतिपूवकं सततमक्तयनुष्ठान मुक्स्युपग्योगितया नि 
।द्म् , एवविध च भक्त्यनुष्ठान निगुणामिति कपिलेनोक्तमुकतश््ाके । 
भगवलप्रातश्च। 

(४)२त्यय्युताङ्गघ् भजतोऽनुदस्या मक्तिविरक्तिमगवत्प्रबोधः। 

(१) श्री. भा. स. १५ अ. २ ३, ४७। 
(२) श्री. भा. स्क. ११अ. २ श्ट. ४६। 
(३) प्री. +, अ, १० रट. १०। 

(९ ) ध।. भा. ऊ, ११अ. २३८५. ४३। 
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नवचिधमक्तीनाभवान्तरमेद्ानेणयः। १३१३ 

५ न 

भवान्ति वे भागवतस्य - 

दति साच्विकभक्छिजन्यतयाऽवगतेति सारस्विकभक्त्युत्तरकालमेव 
निगणमक्त्यनुष्टठानसखम्मवान्नानयोर्विकदपः । बहथाधानोत्तरक!लानु. 
छियाः पवमानेष्टयः सत्यप्येकाथ्य ऽग्न्याघेये न विकरप्यन्ते । न च 
“मक्तिविंराक्तमगवत्प्रवोध'› इनि फकभकत्यनन्तरं भगवःछ।श्लात्कार- 
सिद्धो नेगुणभक्त्यभघ्ठाने व्यमिति दाङ्कयम् । यथा “अश्नतः 
स्युस्तुटः पुष्टिः श्ुद् पायोऽनघालम्,' । दति तर्तममावन प्रत्युत्पा- 
दावगमात् । निरति शय प्रीते; प्राड्मनगुणभकत्यनुषठान सम्भवात्, निरते. 
शायश्रीतिसमनन्तरं च भगवत्साक्चात्कारोदयात् , तद् पसखमतत्सास्वि- 
कनिगोणभकत्योमुकव्युपयोगितति । नन्वयुक्तमेतत् । 

काम।द् दवेषाद्धयात् स्नेहात् यथ) भक्त्येद्वरे मनः । 
अवेह्य तदघं हित्वा बहच्रस्तद्गाति गताः । 
गोप्यः कामाद्धात्कसो दषाचेद्यादयो चपः 
सम्बन्धाद् बष्णयः स्नेदाद् य॒य भक्त्या कयं विभोः ॥ 

{त मकत्यक्रस्वस्य विवक्षितत्वादिति चत् । न ¦ स्वामेसप्तदशाः 

कम्म सामान्यात् । [ १० मौज अ० ३ पा० ७ अधे० १८ | दति सत्यपि 
सप्तद शकच्ेग्यत्वे सुख्यकत्रमिध्रायेण  सजलेत्येकवच्नोपपाद्नव, 
त्सव्यापि भमक्तिद्वयललमुच्चये साक्षात्खाधननिगुणमकत्यामिभ्रायेणे 
कवचनोपपत्तः । साच्विकथक्तभगवद्िषयानुरागजनकत्वेन व्यवधा. 
नात् । अच्र च कामादयो यद्यपि मक्तिवन्न विहिता प्रत्युत 
"यस्तु नारायणं देष्टे"दत्यादेन! भगवति देषो निषिद्धः, कामोऽपि 
परपुरुष विषयो निषिद्धः, तयापि भगवद्धिषया पते सन्ततमनुवततेमाना 
मुक्स्युपयोमि खन्ततं मगचन्पूरुः स्पूत्येपरयप्यायभ्यानं जनयन्तीति 
भक्तिसलमकक्षतयःपदिदयन्ते । उक्त निषेधातेक्रमाज्ञातमपि वुरिल भगः 
वरस्पव्यव विनश्यतीत्याशयेन तदघं हित्वेव्युक्त श्रीधरस्वामिभिः । राज. 
सतामसभक्च्यास्तु सत्यापि भगवद्धिषयत्व सङ्च्प्रयोगादवे दिखादिः 
फरलिद्धेरनुरपा भगवत्स्फूतदेतुत्वामावान्न सुक््युपयोगितत्यर्म- 
तिषिकष्तरेण । 

प्रहादोक्त नवभ्रकारभजनप्रव्येकमेदान् बहून् 
मात्रे भ्रीकपिलोऽब्रवीदखिखनन॒द्तुकामो मवत् । 
तेषां निणय एष वाररोधिखुतानाये कपावारिधो 
तृष सस्त्रि सन्तनोवु सजलाम्भादधमायुक्तनं ॥ १॥ 



१२३५ वारामिख्रादयमक्किप्रकाशच- 

हति श्रौमत्सकटसामन्तचक्रचूड।माणमसीचि प्रञ्जरीन।राजितन्ररण- 

कमलश्रीमन्महाराजग्रतापरुद्रननूजश्रीपन्मदहाराजमधुक्रस्ाहसुनु 
चतुरुदधिवलयवसुन्धराहदययपुण्डरीकविकासदिनक्रध्रीम. 

न्महाराजाधिराजशध्रीर्वारसिददेवोदयाजतरश्राहंसपण्डिता 

त्मज्परश्युरामपिश्दुनुलकरुविद्यापारावारपारणधु 

रीणजगदारिद्मदहागजपारीन्द्र विद्वजनजीवातु 
श्रीमन्मिचरमिश्रशृते वीरभित्रोदयाभिधनि- । 

बन्धे भक्तिप्रकार न्वचिधभक्तानामरवा- 
न्तर मेदे निणयः। 

सय भजनीयनिणेयः । 

नववेधमक्तवद्वसे मजनीय इत्युक्तं नत्र कोऽसौ -हंदवरः। उच्यते । 
“यः सचज्ञः स॒ लवविद्"' भ्या ब्रह्माण विदधाति पृश्यो वे वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्म । “क्लवेस्य वसी सर्वस्येशानः सकामिद् परास्त" । 
पको दधार सभुचनानि विद्का '"जनन्नन्नन्याऽमिसाकसीतिः' इत्या. 
दिवाक्षयेषु पुरषमूक्तं विष्णुपुक्त सद्रसुक्तष्वन्तरपिवाह्यणादौ अष्टा 
दशापुराणादिषुयो निरूप्यते यश्च रेवपुराणेु खििशब्देन उयदहियते 
वश्णवेषु िष्णुशब्द्न । नथा हि । श्रीश्लदाद्निवस्य नदत् पल्ूनां पतय 
वृक्षाणां पतय मरुता पलय इति वविद्वाधक्ा सद्र इति सद्राध्याये 
सवाधकत्वमुक्तम् । तथा इवेताद्वतरोपानेषषदि "क प्व स्द्रोन 
देतायाय तस्थुय दमाटृखाकानाद्त इशनीमिः'' इति । तथा तत्रेव 

"तमाह्वरणां परम मदहेदवसर त देवनां परम च दववम्। त पताना 

परमं परस्ताद्धिदाप दृव मुवनेश्मीस्यम् । न तस्य कथित्पतिरस्ति 
रोके न चशता नेव चतस्य लिङ्गम् | सक्रारणं करणाधिपाधिपो न 
चास्य कथ्चिज्ञानिंता न चाधिपः" इति । मविद्वस्मादैन्द्र इति । विभश्व- 
स्मादिन्द्र उत्तर हत्येवम्रादीनां तु कम्माङ्गस्पारकारणां ( करणाध) 
स्वाथे तात्पय्यांभावादेवताधिकरणन्यायना्थसिद्धिकच्या। न चसा 
युज्यते, अनन्यपरोक्तचेद्ान्तविरोघात्त् इन्द्रस्य क्मजन्यत्वश्चुतेश्च । 
पवञ्च इतकत्वालिङ्गकानित्यत्वानुगरु्ीतय। “तद्यथेह कमेचितो रोकः 
क्षीयते पषमेवासुन् पुण्यचितो लोकः क्षीयते” इति जन्वत्वश्चुतेश्च । 
पवञ्ख छत कलत्वलिङ्धकानित्यत्वानुमानायुगहीतया “तद्यथ कम्माजत” 
इति श्रुत्या विरोघाद् “क्स्य ह वे चातुरमास्ययाजनः सुकृतं भवति" 
ते श्रुतयथा याचतल्रखयं सुरूतार्तित्वप्रातिपादनपराऽऽभ्रीयते तथो. 
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श्वुतिषि रोधात् ““विदधस्मा” शत्यादिश्रुतिः स दुषितेवय्य प्रतिपा 
दयति । नतु निरङ्कुशम्) 

ब्रह्यादयानप ङाक्ाना सगास्थत्यन्तहुतव 

निच्रहानन्रहं प्रात्ताः शिवक््य वहावर्िनः॥ 
शिचः पुनन कस्यापि निद्हानुश्रदास्पदम्। 

तथा --- 
शदानः सवविद्यानां स एवादिगुरुवुष्ाः । 

श्नि पुराणवाक्यरपि सदाशिवस्य सवैदवरत्वं निर्णीयते । 
लिङ्गपुराणेऽपि शिखवाक्यम्- 

भिधा भिन्नोऽस्म्यह विष्णो | ब्रह्मविष्णुभवार्यया । 
सगेरक्षाटयगुणेर्निष्कलः परमेद्वरः ॥ हति । 

कार्म-- 

इद्वरगी तास्वीद्वरः । 
अह उ सवसंलारान्मोचका यागिनामिदह । 
संसखारहेतुरेवाहं सवसंसारवजिनः॥ 
अहमेव हि संखन्तुः खषा परिपाकः । 
मयावी मापिक। हाक्तिमाया राकाचमोह्िना ॥ इति। 

जगञ्जन्मादिकारणत्वरूप ब्रह्मलश्षण श्रराङ्करस्योकतम् । हात 
शः एदचस्य परमर्षरत्वप्तिपादकानि वाक्यान्युपनिषत्खु तदुप्रदणषु 
राणषु च टेद््रन्त । नचषां मोहुशाखरत्वं युक्तमाश्रयितुम् । अध्ययन 
अध्युपात्तापारुषयापानषल्यु तदेकाथत्वन सन्मूरुषु श्वावयेचचतुयो 
वणान्? दत विध्युपातेचु रिएजनपारणग्रहीतेषु पुराणघु च तदयोगात् । 

पधमा<द सखज्ास्याद्यु सा जनान्मादायष्याते। 

त्वञ्च रुद्र महावाहो मोहराख्राणि कारय ॥ 
अतथ्यानि (तितथ्यानि दशयस्व महाभुज । 
प्रकाशा कुरु चास्पानमप्रकाद्ाचमां कुरु॥ 

इत्यदीनि वाक्यानि नोपनिषह्ठिषयाणि। अपौरुषेयत्वेन तासा 
करणायागात् । तदेकाशथानां च पुराणानां तन्मूटत्वन तथ्यादिरूपत्वा 
यागात् न तद्धिषयाणे, #क तद्य ्ञ्जनपारेगरहीतकापालिकपाद्युपताच्य- 
सच्छास्रविषयाणात्ति । न च तत्र तत्र रिवादिश्चब्दैः श्रीनारायण 
पास्यते वेष्णुखदहस्रनामस्रोजान्तर्मतानां तेषां तत्प्रतिपादकफत्वद 
शनादिति वाच्यम । उपक्रमोक्तं “अब्यक्तात्पुरुषः परः" इत्यन्न परत्वेन 
यः भ्रानारायणः प्रतिपादितः, अस्याञ्चोपनिषदि तत्व नाशथणः पर 



१२९ वीरमिघ्ोद्यमक्तिप्रकाशे- 

श््यु्तः । तमेष सस्य प्रकातलंनस्य यः परः स महेश्वर इति. परण्वे- 

नानुद्च महेश्वरामेदः प्रतिपाद्यने शिवमख्युतमिति शिवामेदेन नारायणो. 
एासनां विधातुमिति युक्तम् । यथा “विद्रव नारायणम्" इति सकललि- 
रवाभदेन नारायणोपासनं विधातुं विक्वमेषेदं पुरूषस्त दिद्वमुपजीष- 
ताव्युक्तम् । नद्य विदषशब्देन पत्यक्षवस्तुमाश्चनिदशः । ध्दमित्यवि- 
रोषोपादानात् । यञ्च किञ्चिज्ञगत्स्वमिति वाक्यशेषाच्च।योषेषा 
बखोके एतषां पुरुष्रणां कत्ता यस्य वे तत्कमेस्यत्न कस्पशब्द्वत् । सद्य 
{प भालदाद्िवस्यापि शाख।स्तरस्तुरीयत्वप्रतिपादनेऽच्र नारायणस्येव 
गुनः पुनरभ्यासात् तस्येव तुरीयत्वन श्रतिपादनमाश्िव्योपासनं विधो. 
यतदइनि युक्तम् । पव यत् कञ्चललगदत्वादेना सवाह्पस्वेन ` प्रतिपाद्- 
ष 4 स 1 
विष्यमाण एव, अणारणीायान्महतो महीयानात्पति सर्वाध्त्वनाक्तस्य त- 
मिति सवनामनिदेशपूचकमीहामदः प्रतिपाद्यते । सामानाधिकरण्यात् 
अेष्ोपासनं किघातुम् । दइशमि्यस्य सत्यपि द्वितीयान्तत्वे ऽन्यवाहित- 
पद्यतिनान्वयन व्यचहितापासनयाऽनन्वयात् ; पदयते ज्ञानमर्थो 
नो प्रासनम् । अतोऽय मन्ता विघास्यमानोपालनायाः सद्वारकफःलनि. 
दशः । पव "यो देवानां प्रथम पुरस्ताद्वरवाधिको रुद्रो महर्षिः हति. 
सन्त्रे सृद्रगब्दो सद्रवेदिकशब्दस्तत्प्रतिपाद्य ईव्येवं तावत् पूर्वाचार्य. 
व्याख्यातः । रूढाथेग्रणेऽपि प्रथमान्तत्वन न कल्पयिष्यम्ाणमावनया 
न्वाति कारकाणां क्रियान्वयात् "क्ल ना देवः ह्युमया स्मत्या संयुनक्तु 
हात सनाहतनान्वयाच्च | महावद्ब्दस्य च पुराणषु "“धवमरस्यदक्षदुहि 
तुय जनिष्ट मूल्या नारायणो नर ऋषिप्रवरः प्रहान्तः"' इत्येवं श्रीनारा- 
यण पव णसद्धःलामानांधकरण्यनामद पव प्रतिपाद्यते, इत्यपि कतुं 
शाक्य पूववत् , न ख पुनः पुनरमदाभिधानकेयथ्यम् । त्वमसीति नव 
ृत्धःपारवद्भद पाखण्डानगासकत्वात् । एवं चापक्रमापतसंहारलिङ्करुदा- 
हतव।कयानासुमापतिप्रतिपादकत्वदशनाच् । नहि तत्र रमापतिप्रति. 
पादन किञ्चिलिङ्गपरस्ति। स्रोजान्तगेनानामेव तादश शब्दानां तच्परति. 
पादूकत्वं न सवत्र । अत एव विर्वादिशन्दानां खोाजरान्तर्मतानां तत्थ. 
तिपादकत्वेऽप विष्ण्वादिशन्दवत्पापक्षयोहरेन सर्दा न तत्प्रयोगः 
राष्ठानां इद्यते । तत् सिद्धं धरीसदाशिवः परमेदवर इति तत्र श्यत 
इति । तथा श्रीनारायणस्यापि परमेदवररर्वं तत्र तवोपनिषस्सु मन्ता 
थवदेषु पुराणेषु चखोमापतारेव थयत- 

तथाह | 
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" खसहसखरक्षीषे देव विश्वाक्ष चिश्वक्रोम्भुषम् । 
विव नारायण देषमश्चर परम प्रमुम् ॥ 
विश्वतः (₹)परम नस्य विष्वं नारायण हरिम् । 
विष्टवमेवेदं पुरुषस्तद्धिइवमु पजीवाति ॥ 
परति विश्वस्याध्मेदचदर श्ाद्वत हिषमच्युतम् । 
मारायणं महान्ञेय विद्वास्मान परायणम् ॥ 

नारायणपरा उ्यातिरास्पा नारायणः परः ॥ 
नारायणपरः ब्रह्म तच नारायणः परः| 
नारायणपस ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥ 
`यख्च किञ्चिज्गत्लवं द्यत श्रूयतऽपिवा। 
अस्त्यहिश्च तच्सच उयाप्य नारायणः स्थितः ॥ 
अनस्तमव्यय क्वि ससुद्रकन्त विश्वशम्भुवम् । 
पद्मकोक्चश्रतीक्राक्ना हृद्यं चाप्यधासुखम् ॥ 
अधोनिष्ट्य(वितस्थ्यान्ते नाम्यामुपरि तिष्ठाति । 
इद्य तद्धिजानीयादद्धिद्वस्यायतन महत् ॥ 
सन्ततं शिरगभिस्तु रुम्घस्याकोदासन्निमम् । 
तस्यान्ते सुचिरं ख्ष्मं सस्मिन्सवे प्रतिष्ठितम् ॥ 
तस्य मध्ये महानञ्चिर्विद्वाचिर्विद्वतोपुखखः। 
सेाऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहार्मजरः कविः ॥ 
तियगष्वमघश्यायी रदमयस्तस्य सतताः, 
सम्तापयति स्वदहमापादतलमस्तकम । 
त्य मध्ये वहिश्चिखाणीयोध्वा व्यवस्थिता ॥ 
नीरतोयद मध्यस्था तदुद्टेखव मास्वरा। 
नीवारशुकवलन्धी पीताभा स्यात्तरूपमा ॥ 
तस्याः हकहखाया मध्यत परमात्मा उ्यचास्थतः । 

स ब्रह्मा स शावः सम्द्रः साक्षर; परमः स्वरदट् ॥ दात ।. 

अत्र सरस्नरह्ाष दवामत्यादानामनन्तमन्थय कवं समुद्रऽन्त वरव 

छ स्भुबाम्त्यन्तामा दतायास्तपदानामन्तयाामपरमच्मवशरषणता इह 

दारण्यक भीमद्धाष्यकारादेभसर्का । य हहा दृद्वेरः नाराधणाख्य 
{स भष्यम् | 

` पतमेव खमुदिश्य मन्त्रा नारायणाल्मकः । 

वेकाविद्िमहदाप्राज्ञेः पुरुषकिनयुञ्यत ॥ 
-~--- -~---------- --- --- 

( १ ) परमाित्योमेति सुद्वितपनिषदि पाठः । 

तर? भमर ९८ 

--------- ---- ~ `~ ~~ =-= ~ -- 

2, 
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इनि वार्तिकम् । अ्ानन्दगिरयम् सहस्रशो देव विदकशम्मुषः 
मिव्यादिमन्त्रो वदाथविद्धिरन्तयाभणमुहदय विनियुक्तोऽतः स वैीदक 
त्यर्थ इति । अस्मिश्च प्रकरणे “अणोरणीयान्महतो महोयान् आत्मा 
गदायां निष्ठिताऽस्य जन्तोः । तमक्रतुं परयति वौतकश्ाको धातुः प्रला. 
दान्महिमानमीक्षम्” इति मन्त गुहायां निदितन्लयम्तयाभनिहशः, $शमति 
परमात्मोश्यत। पवञ्च सहस्रशीषत्वादगुणत्वशिष्ठोऽन्तयामी शेय. 
त्वनेषु प्रतिपाद्यत ध्स्युकतं भवति । ज्ञानस्य च ध्यानमन्तरणासस्मघा 
दयषस्तुघ्यानम्, “दहर वपाप परवक्मभूतं यत्पण्डराक पुरमभ्यसः 

स्थम् तत्रापि दहर गगन विक्ाकस्तास्पन् यदन्तप्तदुपासिसव्यम्'' इति 
मन्व्रणोाक्तम् । दहर गगनामनि काब्दा (१)दहराधकरणन्यायन “मायां 
तं प्रकत वद्यान्मायन तु महश्षरम्''हति श्ुव्युक्तमायाहावलदषरं प 
तिपादयतः । अतपवानन्तरश्रुतिः। 

यो वदादा स्वरः प्राकता वदान्त च प्रातिाष्तः। 
तस्य प्ररानिरीनस्य यः परः स महश्वरः ॥ दति । 

स्वरः=प्रणवः ) पष सनि माया्वलमेव चतन्यं ससखोपाधिना रमा. 
पतिशब्दामिध्य ज्ञयस्वेन ध्येयत्वन खःस्यामुपनिषदि [र)निदह्दयत। अत 
पव पघद्यारण्यः सहस्रह षामनि पृ्वाद्ध उक्तावरार्रूपदहावास्थतमदह- 
दवरम्य निजस्वरूपम् , उत्तराद्धन विश्व नारायणामत्यननोच्यत ह्यु 
कत्वान्त तम्याः क्खाया मध्य, इत्यन्न सहसरा षामत्याद वाकयप्रति- 
पाद्य तरव “पद्मक्रा्ञप्रतीकाक्ामत्यादविप्रकारणोपासीतात तात्पस्याथ 
इत्युक्तम् । नचामधानकाशलाकप्रासद्धभ्यां महेदवरत्वस्य ंदावासा- 
धारणत्वादुमापतरवाच्चोपासनं विधीयते न रमापतररिति षाड्यम् ' जि. 
वालाधारणत्वासिद्धः। आानुश्ासानके हि गिरिजापत्तिसीरतवान्मु 
नीन् प्रति ।-""परमात्मा हषाकराः सवव्यापी महेदवरः'* । इति 

किञ्च । महेद्वरशब्दस्य पोक्षणीाशव्ददद्योगेनेव भवृस्युपपन्तो रू- 
द्विकद्पने प्रमाणाभावः । सभिघानकारालोकप्रसिखाः पड्जशाब्दवत्प्र. 
यागवादुल्यादषप्युपपत्तः । योगिकस्यापि पद्कजश्ाब्दस्य प्रयोगबाहूट्यात् 
पद्मवाचत्वप्रासाद्धारत्याडुः विवरणाचाय्याः । पद्यत्वस्येवामापतित्वस्य 
छक्षणयापास्थत्युपपन्तो रूदिकस्पने गोरवात् , अनन्यलभ्यः कार्दाय 
दत न्याय।त्। अत पव गीतामाप्यवेष्णव्यां मायायां प्रमाणस्वेन रायां 

(१) उ० मंा० अ० ११पा० ३ आव सू० १४ 

(२ ) नारायणोपनिषरदीस्ययः 
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तै प्रति विद्यात्” इति श्ुतिरुदाह्ता । मदेद्वरशम्दस्यामापतो ङढ. 
त्व रोद्रध(मेव मायावामस्य वाक्यस्य प्रामाण्यम् न तु वेष्णव्यामिति नवः 
मुदाद्ियेत । किंञ्च अस्यां श्रुतो विद्यादेत्यस्यानुषङ्गान्मायोर्पाहदतस्य 
मदेदवरशज्दग्यवदाय्यत्वं श्चेयत्वेन प्रतिपाद्यते । मायोपहितत्वञ्चं हरि 
दर्यारविशिष्ट रवेत।दवतरे(पानिषदि "व पको जार्वानीश्चःः इत्यत्र 
मापिवाचकजाटवच्छब्देनोमापतरन्तयामेत्वस्य प्रतिपादनात् । मल 
हतमपनीये च भमायावा एषा नाराःलरही सवेमिद खजात सवाभेद् 
रक्चति सकेमिद सहरति'” इति मायायाः पेष्णवीत्वाक्तेः। "दद 
द्यषा गुणमयो मम माया दुरत्यया” इति गीताक्तेश्च। “जहो 
विचिजा महती शिवस्य विष्णोः परा मोहकरं तु मायाः"दात जह्मवेवत्त 
उभयसम्बर्धित्वव्यपर्याद्च।न च रमामारमणयोद्धं माये स्तः। पका 
गा दक्षिणां ददयादितिवत् “अजामेकाम्" ईव्य्राजाुवादेने कत्वा धाना- 
त् । तस्मान्मह दवरशञ्द प्रच(त्तनिमित्तस्य मायेत्वस्याभयासवेयेषात्लि- 
दध सुभयोमेहदवरत्वम्। पव "महद्वरस्वम्बक व नपर" कंते रोक 
प्रा्तदयादिवद्ात् मदहेद्वरखन्दस्य राक न ॑ककण्ठे रूढत्वेऽपि तिब्रूदा 
दिशब्द्वच्छ्ुतां परमात्ममा्रपरत्वम् । यदि चात्र महेदषरथम्दबलात् 
त्रिटोचनापाक्लना धरा भयत तदा तस्य छाकम्रालदद्धत पव व्ये. 
वाटमत्यस्द्धः ल रवः इत व्यय स्यत् । शवलट्वासमनकद तु 

उमासदहायपरमन्वरणष्यानणूरमभरूतन्रह्यबातक्षनस्तल्षल तमसः पर 

स्तादिति एनादभ्प्य पाटतम्। "ह बह्मा ख रावः इत्यादद् । तत्र तमसः 

पर सवे सााक्षाचेन्मात्रं तच्छुन्देनाहेदय सवात्मत्वप्रातिपइनं युक्तम्। 
“तमसः परस्ताद्” इव्येताद्धे पूवाचायन्याख्यातम्, अ।वरणावक्षेपश्च 
कतिरूपाया अविद्याया परस्त।त् अविद्यादयुन्पमित्यथ इति । युक्तञ्चैतत् । 
ध्यानस्य परममुक्तिसाधनत्व मदाफटर्वात् । यदि च भ्रणश्यरीर 
इतिवद् भ्रूतय{नेपद् बहु्वद्यान्नयणन यागिक स्याच् तद्दि सन्नि 
दतमुमापातमाश्रयत्,) नच, षष्टतत्पुरूषत्वात् । र्ट `'यत्तददरं 

श्यमग्राह्यमू""श्युपक्रम्य पाटेतस्य भूतयानेपद कष्य निविश्ेषन्रह्मपरत्वम् 

““अशद्यत्वादिगुणकाधम्माक्तः" "दाते न्यायात्त(१) । दहरविद्यत्वेना- 
चिरादिमागोंपखहारवत् निवद्यषनब्रह्मप्राप्तरवोक् ताद शविप्रहवद्भह्य" 

(प्तयुप्रसखहारान्न ध्येयप्राप्यमेदृकृतः कश्चिदिरोषः । न च "त 
व्रह्मा ` स राद” इत्यादद श्रुतसाम्यात् कवदर्यापनिषह्दियमष्युपनि 
षदुमापत्युपासन वधत्ते इत शद्खयम् । सचय पि कशञ्ित्लाम्ये “सदहख 

षषी 

(१) 8० भाग्ज० १०१० २ अपिण ६ सृ २) 



१४० घर मिन्नोदय म क्तिप्रकाद्ो- 

क्षीरम् "“उमासदायम्,' इत्युपकममद्।दभ्युदरिते न्यायेन वियाभेदस्येव 
युक्तत्वात् । उमापस्युपासनविधिपरत्वे रा्स्रशीषापित्धाद्यनेकद्धिती- 
यान्तश्चब्ववैयथ्वाच्च । अथोपासनक्रियान्वयामवेऽपि “त द्धिदवमुपजी- 
वाति” इति विद्वकतृकोपजीवनक्रियान्वयान्न वेयथ्पामेति चत्। न। 
उपास्यसमपेकत्वेन विधित्वे सम्भवति उपज्ीवतिक्रियान्वयान्नरयणे- 
नाथंवादत्वाश्नरयणस्यान्याययस्वात् । किञ्च परमत्वदेरथस्यं वुनरूाक्तः 
ध्॑यस्वान्न दाषायेव्युक्तं पृषवोचार्येः। तद्धिरवमुपजीवतीषति क्रिया 
सम्बन्धे तु पुनराक्तव्यथां स्यात् । किञ्च पुरूषस्तद्विर्वमुपजीववीति- 
क्रा पुखवणाग्यवाहितेन विद्वेन कम्पेणोपजोवातिक्रिया्स्बन्धेन 
्यवहितकम्मेसम्बन्धो न्याय्यः, अत पव पृर्वाचा्येयदिषद् विदवमिदा. 
नीमश्चानदष्ट्या टदयते, तत्सवं वस्तुतः परमत्मेव, सच परमात्मा 
विहवमुपजावति, स्वस्य व्यवदारार्थमुपजीवतीव्युक्तम । युक्तं चेतत्, 
विद्व नारयणाभाति सामानाधिकरण्येन जङरूपताप्रसक्तो तन्निराक 
रणस्य न्याय्यत्वात् । सबद्धितीयान्तानामुपजौवातिक्रियासम्बन्ये प्रथ. 
मचरममन्ञपरित्यागेन मध्ये, उपजीवति क्रियापारस्य (निस्तात्पर््य॑स्वात्। 
तस्माद् दितीयान्तानामुपास्यदेवतासरमपकस्वमेव युक्तम् । न चेषमपि 
दितीयान्तपदमध्ये प्रथमान्तपदयुक्तयोनौरायणपरं ब्रह्मेल्यार्दमन्त्रयोः 
पाठो ध्यथे &इति वाच्यम् । उपाल्नाया विचययाथायथ्यनियमाभावन 
विषयाखिद्धेशङ्कायां चर्लिद्ये प्रथमान्तपारात्। मभ्योकतिस्त्व्थ॑वाद् 
रघभ्रमानिच्नरय थ, अन्त दहि परठेऽथेषादत्ववुद्धिः स्यात , अक्चातोपास्य 
सम्रपेणाषस्ररपारेतयोस्तु तत्पाद चर्यात् ध्याजान्प्रद्यभिक्रमणस्याङ्खत्व 
मिवाज्ञाताथपरत्वं सिध्यतीति तत्र पाठः । नन्वेवभ्रपि “तदुपासित. 
व्यम्" इस्यनेन विदेतमुपासलनमनूद्य सदस्लशीषत्वादनेकगुणविधाने 
वाक्ष्यमद्ः स्याद्धतत चत् । “विष्णव शिपिविष्टाय इतिवस्सामाना- 
धिकरण्येन विशिष्ठेककारकविधानाघ् । तस्छिद्धापास्यस्य ददर विपा 
पमिति मन्त्रे गगनशब्देनानुवादः, उपासनामाच्रं तु विधीयते । अत पव 
परदेदवर शब्दादि ते(माप्रतेरुपास्यस्योत्पतिशिषटत्वेन सद ख्शीषैत्यार- 
नोपास्यसरमपेणं न सम्भवतीति, अपास्तम् । पश्युत्वस्य सत्यप्युरपात्ति- 
शिष्टत्वेऽजस्वादिविशेषाश्चयण इव गगनशब्दोक्तमायाशबलस्य नारा- 
यणङूपविद्षस्पणोपासने बाघक्ाभावाच्च । महेष्वर्शब्दस्य मन्ध।- 
श्वरे पाठाच्च । तद्योगिकत्वादेस्कतत्व।ख्च । वस्तुतस्तु “य पवं 
विद्वानमावास्यां यजते” भ्य पव विद्धान् पृणमासतीं यजतः" 
इति खसल्थपि प्रत्वक्चयजिश्नवणे भ्यद्ाप्रियोऽ्ठाकपाटण इश्यत्रा 
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नेकरुणश्रवणाद् द्रभ्यदेषत। सम्बन्धकटिपतविशचिएठयागाकिधनमाभित्य 
यथा वतस्यायुवादत्वमाश्रोयते । पष ''सदद्लश्चीषरमिस्यादियनन्तम- 
ययं क्वि समुद्वेन्त विश्वशम्थुवमित्यन्तानां'” पश्चकोश्चप्रतीकाशमित्या 
दिना समनिष्याहारात् तस्याः शिखाया मध्ये परमाल्माव्यास्थतः। 

ख ज्रक्षा स शिव श्व्यदेरन्ते ध्रवणाद् द्रव्यदेवतावच्चोपास्यद्ृदययोख 

पासलनाङ्पक्रियालतबान्घत्वात् तत्छम्बन्धकादेपतमनेकगुणविशष्टमुपा 
सनुमत्र विधीयत हव्यवदवं वक्तव्यम् । रिख।(मध्यस्थत्वस्य बह्यादि 
विभरूतिमच्वस्य प्राप्तत्वेन "दहर वपापम् ; हत मन्ाकलद्धापास्ना- 

युशवादेन विधाने वाक्यभेदस्य वज्ञलेपायितत्वात्त् । अत एव दूपिकायां 
तस्याः द्धिखाया इति मन्ते उक्तप्रकारेण ष्यायेदिति तात्पय्याथ श््यु- 

 क्तम्। दह्रं विपापम्" हइतिमन््र च उपाखनमुच्यत दत्येवाक्त न तु विधी 
यत हइति। उचितं चेतत् । आधघाराच्चेदोत्रिकरणादिन्यायेन मावनाया 
विवसखम्बन्धस्य स्थितत्वात् । घालवथादीनां तद्वारण तत्सम्बन्धात् | 

दन्तेषु मावनानामिघानात्। 
यथदुः- 

धात्वर्थकारकरव गुणभूता.ऽवगम्यत । 

भावनात्मा कृदन्तेषु तस्मान्नेवाभिर्थायते ॥ इति । 

्रयःस।धनाक्राधि पक्षेऽपि कटस्त्वया कत्तव्य ग्रामो गन्तव्य श्त्या 

दिषु कमेपरेषु न विधिराञ्जस्येन सम्भवतीत्युक्तं द्वितीयवणके । अ. 

स्यो पसञ्जनस्यान्येनानम्वयात् । "स्वाध्याया$ध्वतग्यः दव्यद्( तु अपू 

वस्वनागस्या तदाश्रवणम् । तस्मान्नाराय्णायसलमाख्यापानेषदयस्यां सदह 

खश्चीषमित्यादिनाऽनेकगुभविरिष्टनारायणकर्मका,निहितोऽस्य जन्तो. 

रिति षष्ठ्वन्तजन्तु शब्दोपस्थितजन्तुसम्बन्विह्दयपञ्चकू। याधेकरभे- 

कतपासना विधीयत इति सिद्धं तस्यैवोत्पात्ताशि्टस्वम् । पवं साति सघ 
शाग्द्ा भाञ्जस्येनापपद्यन्ते । हइतरथ। ध्यायोदिति कपतक्रियान्वयके 

व्यर्थं प्रथमान्तौ मदहदवररुद्रगम्द। दवितीय)न्तत्वन वतिपरेणमयतन्या 

स्याताम् । यज्चक्त सत्य पर बरह्म पुरुष रष्णापङ्गलामेतिवचन तस्याः 

वाकान्तर श्रवणान्नमस्काराख्यक्रियान्तरान्वयात्पद्मकोशेत्यादिनाऽसलमः 

मिभ्याहरास्च नोपासनाश्रय शति न तनापि विरोधः । शिवपदस्य स 

त्यपि द्वितीयान्तस्वे तदञुवाकपाटे च नारयणपदस्यासङृच्दुतत्वेना 

भ्यासे भूयस्त्वमर्थस्य भवतीति न्यायेन प्राघान्यात् नारायणस्यव 

हिवामेदेनोपासखन सामाना क्षकरण्यात् । पव मदेद्वरोदारुद्रह्षब्दाना 

रुढत्वाङ्खाकरेऽपि = षाघक्षम् । तथादहदि। 



१४२ वारामच्ादयभाक्तप्रकाक्- 

विरार् दिरण्यगमश्च कारणं चच्युपाघयः। 
हेशस्य यस्तिमिर्दन तुरीय तत्पदं विदुः, 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवर्छञ्द शाम्दते । 
नारायणः परो भ्यक्तात्- 

इत्याद्य पवद णास ऽघ्वनः परमपप्नोात तद्धिष्णोः परम पद. 
मित्युपक्रमाश्च महतः परमव्यक्तमित्युपखहरणायत्वात् । तस्मा 

द्विदषमेवेदं पुरुष श्त्यत्र वश्बामेदोक्तिवत् महेदवरादि शब्दयुतकाकयेषु 
विष्णुरिवयारभेदः प्रतिपाद्यते । अये तु विद्वामेदाच छिबामेदस्य 
विश्लेषः । विदं कदिपतं तस्य वास्तव स्वरूपं नारायणः, अध्ेष्ठान 
त्वात् । भुजङ्खस्येव रज्जुः साऽय विद्वामभेदः । नेव रिष मे्ः, कन्तु 
जीषेश्वरयारिष, यथेव दयकस्येवात्मन उपाविभेदाद्, जीवेदवरभेदः । 

पवमेकस्येव मायान्राबलस्य परमात्मनस्तत्तदृगुणोपायिकः शिवविष्णु 

भेद हति न तयोरीश्वरत्वे कश्चिद्धिओेषः । तथा च मे्रायणीयोपनिषच्छरुतिः। 
'"'अथयाह खलु वावअस्यतामस!ऽश्ःअसाचब्रह्यचारणायाभऽ्यसरुद्रः 

स्थयादह् खल्यु वावास्थ राजलऽशः, अल्लो च ब्रह्मचारिणो योष्यं 
ब्रह्मा, अथ योह खद्यु वावास्य सारसिविकाऽश्ः अलो च बह्मचारिणो योऽय 
विष्णुः, सवा पष पकः ज्घाभूतः' इति । अत पवोपन्ुहणमपि उभयोः 
ख्वत्कषमविशबण धघर्णंयति । रिवोर्कषस्ताषद् बह्मादयो हि लोकानां 
सगे त्यादिउक्तमधस्तात्। भ्रीनारायणोत्कषोऽप महाभारते मोक्षघम्मषु। 

सघ्र्यकाः सरुद्रा सन्द्रा देवाः महाषमेः। 
अचयन्ति सुरश्रष्ठुं देव नारायणं हरिम् ॥ हति ॥ 
न हि विष्णुः प्रणमति कस्मेखिद्धिबुधाय च। 
आनु चासरनिके श्रीश्ङ्करव चनम् । 
अश्वेव नमस्यामि निद्यमेव जगत्पतिम् ॥ इति । 

नारायणीयपि न हि चरिष्णुः; पुरा नमतीति। तथा किमक दैवतं 
खाक इतिप्रइन- 

जगव्थ्रमु देवदेवमनन्त पुरुषोत्तमम् ॥ शति । 
दारयथकः पुरुषात्तमः श्न्रुता महन्वरस्तयस्वकर पव नापरः। 

इत्याद्या लोकप्रकिद्धिश्चावशिएटा । 
नहानाद्वरस्य पुरुषात्तमत्व पुरुषष्वनुत्तमस्य च महेदवरत्वम् 

तथा पक प्व खद् न देतायाऽकेतस्य इति यत् "पका दघ्ार भुव 
नान द्वा" इति बदिक्ाो प्रक्द्धः। न चवं परस्परविरोधः । 

त्रिधा मन्नाऽस्म्यह् त्ेष्णो ! ब्रह्मषेष्णुभक्छसख्यया 



भजनीयनिणयः । १४१ 

, पकम विजानीध्वं ततो यास्यथ निकुतिम् ॥ 
न विक्ाषे।ऽस्ति सुद्रस्य षिष्णाश्चामरसखम। 
श्ट जारायणश्चति खरवमक द्विधा तम् । 

ह्येव क्रमेण लिङ्कपुराणक्ुमपुराणदरिवशमोक्षधम्मादिपय्यालो. 
चनयथा.ऽमदस्येव वस्तुतो रभित्रेतत्वात् 1 सच्छमेकमिस्यन्न सरवशब्देन 
स्वाश्रयाव्यामोाहकमायाभेप्रेता । द्धघाङकतभिति गुणतो अदाऽभि. 
व्रतः । तथा-- 
वाराहेऽपि, 

याश्रीःसा गिरिज्ञा प्रोक्तायो हरिः सत्रिलोखनः। 
पव सवषु शास्रेषु पुराणघु च शस्यत ॥ 
यो विष्णुः सस्वय ब्रह्मा या ब्रह्मा सोाऽहमव च, 

घेद्रयेऽपि यश्नऽ्स्मिन् पण्डितेष्वेष निणेयः ॥ 
अहं यत्र हिषस्तश्र रिवो यत्न वस्तुन्धर । 
तश्राहमपि तिरामि आषयोनान्तर क्ाचत् ॥ इ्ति। 

व हक्नारदीयेऽपि- 

ये शिच परमेशाने विष्णो च परमाध्मनि। 
समवुध्या प्रव्तन्ने ते वै भागवतोत्तमाः ॥ 
हारं हर विधातारं यः पद्यदकसङूपिणम् । 

स याति परमानन्द हास््रिणमष निणयः॥ 
र्दा वे विष्णुरूपण पाङयत्यलिखं जगत् । 
ब्रह्मरूपेण खजति तदस्येव स्वय हरिः ॥ इति । 

स्कन्दपुरणऽ्पे- 

यथा शिवस्तथ। विष्णुयथाविष्णुस्तथा उमा। 
उमा यथा लथा गङ्ख चतुरूपेण सिध्यते ॥ हति । 

इंदवरगीतासु पाचर्ती प्रति वचनम् । 
ये त्विमं विष्णुमभ्यक्त मां वा देषं मदेरवरम् ॥ 
पकी मावेन पद्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः" 
तस्मादनादिनिधनं किष्णुमात्पानमव्ययम् | 

, मामेव सम्प्रपदयध्वं पूजयध्वं तथव दि ॥ इति । 
^, ्् च ध त वि 

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णखे रिकरूपिण ॥ इति 
आयुशासानिकस्थसहस्रन।मभाष्ये कमद्भाष्यकरिसदाहतं पौरा 

णवचनम् ।, । 



४ यीरांमनत्रादथभाक्तप्रकाश- 

सष्ठिरस्थित्यन्तकरणाद् ब्रह्मधिष्णुशिवात्मकाम्। ` 
स सज्ञां यात्ति भगवान् पक पव जनादर्नः ॥ इति । 

त्रभागवतेऽपि- [ स्क० च अ० १ इरे० २८|| 
पको मय मगवान विविधप्रधाने 
श्चित्तीकृतः प्रजननाय कथ चु यूयम् ॥ 
अच्ागतास्तयुभ्रतां मनखोऽपि दुरा 
छत प्रसीदत महानिह विस्मयोमे॥ 

दत्यान्निणाक्त- [ स्क० ७४ अ० ९ दलोा० ३०] 
यथा छृतस्ते सङ्ल्पो भाव्यं तेनव नान्यथा। 
सत्संकदपस्य ते व्रह्मन् यदे ध्यायसि त वयम् ॥ 

इति वबह्मविष्णुद्धिवानां वचन ्रयाणाममदं स्फुटं दशयति । हरिद- 

रयोर्विषमदष्टानां जनितस्वगतबहुतरदुरितसष्टीनां मन्दानां निन्दा चा 

वादि तत्र तश्र) 
वाराहे ताषत्- 

विष्णुं रुद्राट्मक्तं घूयाक्रीर्गो सीति निगद्यते । 
पतयोरन्तर यश्च घ्रूयात् घछोऽधम उच्यते ॥ 
त नास्तक विजानीयात् सघधम्मवहिष्छतम् । 
यो मेद् कुरुतेऽस्माके चरयाणां दविजसत्तम ! ॥ 
स पापकारी दुष्टात्मा दुगि समवाध्युयात् ॥ इति । 

बुदृक्नार्द्येऽपि । । 
हरिरूपधर लिङ्ग लिङ्गरूपधरो हरिः। 
द षद्प्यन्तर नास्ति मक्कत् पापमहनुत । 

अनादिनिधने दैवे हारिशङ्करसंक्निते ॥ 
अश्नानसागरे ग्राम ते कुवेन्ति दहि पापिनः। 
हरिशङ्करयोमेष्ये ब्रह्मणश्चापि यो नरः॥ 
मदक नरकं भुः यावदाचन्द्रतारकम् ॥ इति ' 

स्कान्दऽपि । 
वष्णुरुद्र्स्तर यस्च भीगायारन्तर तथा। 
गङ्खागास्यन्तर यच्च या तत पमूटषास्तुसः॥ 

रारवादषघु घास्षु नरकचु पतत्यधः । इत । 
इश्व रणीतस्व पि । 

ममषा परमा मूतनारायणसमाहया | 

सवभूतारपभूता सा शास्ता चाक्षससश्चिता॥ , 



^~ © 

भजनीय निणयः । १४५ 

ये त्वन्यथा प्रपद्यन्ति रोके भदहद्ा जनाः। 
नतमा सम्प्रपदयार्त जायन्त च पुनः पुनः॥ 

ये त्वन्यथा प्रपद्यन्ति मव्वेव देवतान्तरम् । 
ते य।न्ति नरकान घोरान् नादि तेषु व्यवस्थितः ॥ इति । 

यत्र- 
अहमेव पर ब्रह्मपरत्वं इह पितामह । 

अहमेव पर ज्थोनिः परमात्मा त्वद विभुः । 

हात विष्णुना ब्रह्मणं प्रति उक्त शिवस “संमोहं वयज विष्णो 

त्वम्” इति जङ्ग वचनं, न तेन कश्चिद् प्विष्णोरपकरषः सिध्याति । 

यत्पादसवाजितयासम वद्या 
हित्वा अनाद्यात्पविपययम्रहम् ॥ 
लखमन्त आत्पाय मनन्तमेहवरं 
कृतो चु मोहः परमस्य सद्भतेः। 

डाति श्रीमागवतोक््या “स्म्रलयनवकारादाषप्रसङ्धः दाति चश्नान्यः 

स्म्रत्यनवकाशदाषप्रसङ्गा'"देतिन्यायावतारात् । ।सक्नपुराग च मायाश्बष 

लस्थेव गुणविक्षेषोपाधभिविष्ण्वादि रूपत्वं बहुधाक्तम् । 

ददिर्प्यग्भां रजसा तमसा शङ्करः स्वयम् । 

सच्वन सर्वगो विष्णुः खवात्मा तु महेदवरः ॥ दात । 

अन्न रजसोपहिते हहिरण्यगर्मश्तञ्ड उपचारतः । हरण्यगभस्यश्व 

रा द्भन्नत्वेनाचः स्वः प्रतिपादनात् । अतएव 

कूमपुरणे । 
प्रजापतः परा मूतिरेतीय वेदिका श्चुतः 

्रह्माण्डमेतत्छकरु खमखरोकतखान्वतप्र ॥ 

दति विराजप्रुक्ता- 
दतीय तस्य देवस्य शारीर परमेन) 

हिरण्यग्म भगवान बह्मा वे कनकाण्डजः ॥ 

एति ह्हिरण्यगमभ (नद् 

तृतीयं भगवद्रूप पाहुवदाथ्िन्लकाः ॥ 

रजोगुणमयं यद्व रूप तस्यव धामतः। 

चलुुखोऽसौ भगवान् जगत्खृष्ा प्रत्ते ॥ इति उक्तम् । 

अत पल टरण्यगमस्य स्ष्टत्वछाप न जगत्लष्ट्त्व भ्रु तजन्यत्वन 

तद खभ्दत्वात्। 

खष्स्यन्ते पाति सकलं पिव वै विद्धतोमुखः। 

त्री° भर १९ 



१.१६ सीराप्रञ्नादयमाक्तप्रकानरो- 

सस्व गुणमुपाखस्य वेष्णुर्विद्वद्रवरः स्वयम् ॥ 
अन्तक्राले स्वय देवः सवात्मा परमेश्वरः । 
तमोगुण स्रमाध्रिस्य रुद्रः संहरते जगत् ॥ 

इत्युक्त्वा गुणोपाधिक्रानां तस्पदाथत्वं न प्रजापतिहदिरण्यगभयार- 
त्याक्चायनोकतम- वि 

पकोऽपि सन्महादेवस्िघासो समवस्थितः, 

सगेरक्नाखरगुणनि गुणऽ चि निरञ्जनः ॥ हति । 
सवात्मन्धे महहवर इति सङ्ग महरवरशब्देन "“मायनं तु महरवर्म'' 

हास श्रालासद्धं मायोापहिनमुख्यन। पव च मायापाहतस्यैव तररूपत्वान्मा' 
यायाश्च स्वाश्रयाव्यामाहकत्वान्न किञ्चिद्णकतं वषम्य मन्तदयामस्यथः। 
पव समाहश्दन समुद्यत ऽननात वयुत्पस्या अहमव पर तराम पुः 
वश्लाकस्येव कारामाहतमवघारण नादहय निराक्रयन त्रयाऽपाश्वरा,, 
न त्वक प्त्रेति । कथपरन्यथा सगवचान् वादरायण) ।चष्णुावद् बदवरः स्वय 
सवत्मा परमदह्वरा सुद्र इनि वदत्, तस्मादमेदे पएवानयायुक्तः । तथाच 
तरसहतापनायश्रतिः । "32 नन्सत् कत सत्यं परब्रह्य पुरुष [चृकलारावग्रर 
कष्णापङ्गलम् । ऊध्व रत विरूपाश्च गरड्कर नारखखोहतम्' इति। अत्र 
प्रहादाह्वभक्ताहादकरध्रीनसिडाधग्रहं नारायणवाचकनतकसारङाब्दस्य 
गिरिशपरकष्णपिङ्गलादिशब्डानास् स्मासानाधिकरण्यं मायाशवलत्वेन 
छयोरभदं ज्ञापयति | नदुण्पादनाय च परब्रह्म्ब्देन परव्रह्मस्वं 
नारायणस्याख्यते ! पवस “नारायणपरब्रह्मति प्रकृतोपनिषद्वाकय. 
नारायणश्चासो परच्रह्मनि कमधारय पवाश्रयणीयः, न तु नाराय. 
णात् परव्रह्मति तत्पुरुषः, श्रुत्यन्तरेण स्पष्ठ नारायणस्य परव्रह्मःवोक्तः। 
निपादस्यपनिन्यायेन (प° मो० अऽ ६ पा० १ आघं० १३ सू 
५१-५२ ) कमधारय सम्भवति तत्पूरुषस्यान्याय्यत्वाश्च । पिते 
यज्ञाघकरणन्यायेन च सामानाघक्रग्ण्यस्यव पदेषु युक्तत्वात् । 
उक्तानकवचनम्य उभयोः साम्याश्च। वदमाष्यकारेश्चेतद्याख्यानावसरे 

` दापक्रायामुक्तम्, पुराणधु नारायणश्लब्दन व्यवाहयमाणो यः पर- 
मदेवरः स पव परमुल्कष्र सल्यक्ञानादरि वाक्यप्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणस्त. 
रवम्, अना नारायणः पर पकाना नत्वपस मूतिविक्ष हति । अतप्व 
महाक्ष यामन्यत्रापे महाश्चानो ज्यश्चव्यच वग्रहः, न त॒ भवादिनामाष्ठ 
कान्तगतमहच्छन्दस्य शम्भुपरत्वदशेनान्पहाच्छमभ्भुश्चया यस्यत्धवं वि 
व्रहः, अन्यपदाथापास्थतिसापक्षवहुत्राहितस्तन्निरपेक्चषसमानायिकर- 
णसलमासस्यवाचतत्वात् । “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत 
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वासुदेवः सवम” इति बहुजन्मालजिनपुण्यपुञ्जविद्युद्धान्तःकरणस्य पुंसो 
लेथत्वनाक्तस्य वासुदेवस्य क्यान्नसयासम्मवाच्च । सत्यपि महच्छब्दस्य 
पाचवताशपरत्व शावकाब्डस्य खदाङिवर्त्यन्त प्रल्िद्धत्वात् भामो भौमः 
सन इतिवच्च नामकदेरे नामन्रहणमित्यपि सम्भवार्छवमच्युतमिति 
सामानाधिकरण्यनाभेदरावगतों सत्यां “वेदो दा प्रायदक्ञेनात् (पू०मी० 
अ० ३ पा० ३ अधि० १ सू०२) इति न्यायेन कगादशय्द्वन्महाज्ञयमि- 
त्यञ्नाप्यभदसमासरो युक्तः पद्ावधारणे सममिम्याहाररूपवाकयस्य 
प्रामाण्यात् | 
यथाहुः- _ ह 

पद् विधारणापायान् बहू(नच्छन्त सूरयः । 
क्रमन्युनातिरक्तत्वस्वरव्राक्यश्रुतिस्न्रतीः ॥ ति। 

पव चाद्वो गच्छतीत्यत्र गच्छतिसरमाभव्यादहाराद् यथाहव हति 
खुबन्तम्रब नतु तिङन्तम् । नथामदसमिष्याहारादमेदसमासर पव 
युक्तः। किञ्च । भवादिनामाष्टकान्तगतस्येव महच्छब्दस्य भवपरत्वं न 
सवत्र, महाब्रह्मण इत्यादो महच्वमाच्रपरतिपादनात । विहवादि शब्देषु 
विष्णुसस्ननामान्तर्मतेघु तथा दशनाच्च अन्यथा सद्रादिश्च्दानां 
विष्णुखदस्ननामसु पाठाद् सुद्राध्यायादीनां विष्णुपरत्वापातः। घ्या 
ख्यातश्च मदाज्ञेय पदं पृवाचाय्थःः तच्वषु प्राटत्वान्महाक्ञय इति । पव 
"नारायणपरा ज्यात रत्यज्नाप अभदसमास्ा युक्तः । नारायणपद्. 

सामानाधिकरण्यन परराब्दे पुरिलङ्धनिदशसम्भवाञ्। पञ्चुमीसमा 
साश्रयणे ज्योतिःपद सामानाधिकरण्येन नपुंसकोक्तिश्रसद्भात् । सति 
सम्भवे छान्वु सत्वस्यायुक्तत्वा शच । उक्तञ्च पूवाचाय्यः। परो ज्योतिये 
देतदुव्छृष्ट॒ज्यातिः, छऊछन्दागः पर ज्यातरुपक्लम्पदयत्याञ्न(तम, तदपि 
नारायण पव । तस्मान्नारायणः परमात्माति । अस्माच्च ग्रन्थात् “दष 
खम्प्रसादोऽस्माच्छसीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण 
अभिनिष्पद्यत" दति छन्दागश्रुतिरसाप परज्यातिः शब्देन नारायण वद 

ताद्याचाय्यामप्राया गम्यत । युक्तश्च, सर उत्तमः पुर्व इत्यादवाः 

कयरोषात् । श्रीमद्धाष्यरृद्धिश्चतच्यादख्यानावसरे ुन्दोग्यभाष्य उक्त 
छ तनिवेचनो गीतास्विति। तत्न चानन्द्गिरीयम् । यथोक्तोत्तमपुरुषे 
भगवत्खम्मतिं करोत । इतेति । 

द्वाविमौ पुरुषो रोके क्षरश्चाश्वर पव च । 
क्षरः स्वोणि भुतानि कूटम्थाऽश्चर इच्यते ॥ 
उतचमः पुदशस्त्वन्यः परमा्मव्युदाहतः 



(थ 

१.५८ वीरभिन्चादय मलतप्रकाशो- 

यो लोकञ्चयमाविय बिभत्यैभ्यय इंद्वरः ॥ 
यस्मान्क्षरमतीतोऽहमक्षराद पि सोत्तमः । 
अतोऽस्मि लेके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 

[ गी० अ० १९ श्छो० १६-१८ 1 । 
इति स भगवान् ऊचिवानिति । “'उन्तमः पुरुष” स्यत छक 

गीताभाष्यम् । उत्तमः=उत्ृष्टतमः पुरुषस्तु अन्यः=अस्यन्तवे- 
लक्षणः, आभ्याम् । परस्मात्मेत्तिपरश्चासो देदायविद्यारूतात्मम्य आः 
त्मा च स्वेभूतानां भ्रत्यक् चेतनपरमात्मेस्युदाह्त उक्तो वेदान्तेषु । 
इंदवरः सर्वश्च नारायणाख्यः, शशानसील इति तस्माप्पूवाचाय्यग्या- 
ख्यानपय्याखोचनया गीतास्वारस्पेन नारायणे भराल्ेद्ध वरोत्तमपुरूष.. 
दाष्देन च नारायण पव पर ज्वोतिः, मुक्तप्राप्यस्वेन अस्मिन् वाक्ये 
व्यपदिद्यते तथा च गीतासु त प्राप्तानामनान्रत्तिरुक्ता । 

मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाटयमश्ादवतम् । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संलिद्धि परमां गताः ॥ इति । 

[ अ० < चछछो° १५} 
आब्रह्मुवनाह्छोाः पन राषात्तेनोऽञज्ञन । 
मामुपेलय तु कोन्तेय प॒नजेन्म न विद्यते ॥ इति । 

[ अ० ८ चछो° १६ | 
आुश्चासनिके ऽप्युप्रामहेदवरसवदे- 

सायुश्यानां विशिष्ट दे मामकं वैष्णवं तथा । 
मां प्राप्य न निवत्तन्ते विष्णु वा द्युभरोचने ॥ इति । 

स्य दतत् ।*अमरत्व शिवत्वं च तपसा प्राप्नुयान्नरः, ̀  इ््यानुद्या- 

सनिके, पव प्रृतम्रन्थ मुक्तयथन शिवत्वमितिशन्देन मुक्तः शिवाः 
युज्यरूपतया निष्कष्टत्वादुक्तक्रचन विष्णुप्रतीकशिवोपाखनया प्रथमं 
विष्णुसायुज्यं भराक्तानां क्रमेण शिवपदप्राप्स्या स्वरूपावेभावे सस्यनाब्र- 
स्िपरमिति । नैवम् । तच्नैवोमामदेश्वरसंवादसमनन्तरं महेदषरेण 
स्वीयान् प्रति स्वजतकस्वेन स्वनमस्यत्वेन सर्वात्कृएतया प्रतिपदि 
तस्य श्रनारायणस्य “ब्रह्महण्िरुत्कषात् । [ उ० मी० अण्४ पाऽ ९ 
अधि ७ सू० ५ | इते न्यायेन प्रतीकत्वायोगात् । 
तथा हि- 

पितामदाइपि परः शाश्वतः पुरुषो हरिः । 
| छृष्णो जाम्बूनदामासरा व्यश्च सृभ्य इवोदितः ॥ 

भीवत्साङ्खो हृषीकेशः सबेदेवत पूजितः! । 
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ब्रह्मा तस्योद्रभवस्तस्याह च शिरद्धवः। 
रिरोरुहेभ्यो ज्योतीषि रामभ्यश्च सराखराः॥ 
साक्षदेवनाथः परन्तपः ? 
सवसश्छिष्टः स्रवेगः सचेतो मुखः । ? 
परमात्मा हगकेश्चः सवेग्यापी महेश्वरः) 
न तस्मात्परमं भूतं तषु लोकेषु विद्यत ॥ 
सनातनो वे मथुह। गोचिन्द् इति चिश्रुतः। 
खुरकाय्याथमुत्पन्नो मायुषं चपराश्चितः ॥ 
ब्रह्मा वसति गभेस्थं शरीरे सुखकल्लध्चतः। 

` शावः सुख साध्रतश्च श्रारे पुल्लसास्थतः॥ 
सवाः सुखं सध्चिताश्च शरीर तस्य दवताः। 
योागमायः खदहस्नाक्षो निरपायः महामनाः ॥ 
आशयेनानुरूपेण युज्यन्ते तमनुवताः। 
दर छव्यस्तेन भगवान्वासुदेवः प्रतापवान् ॥ 
इष्टे तस्मिन्नहं ष्टो न मेऽजास्ति वचारणा । 
पितामहो चा देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥ 
स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्ता भविष्याति। 
तस्य देवगणः प्रीतो बह्मपूवौ मेष्यति । 
कमेण मनसा वाचा स नमस्यो दिजः सदा ॥ 
यल्लवद्धिस्पस्थाय द्रष्टव्या देवकीसुतः । 
त ष्ट सवशादेष दष्टाः स्युः सुरसत्तमाः । 
महावराह तं देवं सवेखाकापेतामदम् । 
अदहञ्जव नमस्यामि निस्यमव जगत्पतिम् ॥ इति । 

~ के, क न मेऽत्रास्ति विचारणेति च निणींतत्वोक्तिपुरःसरम् । “न भिभेति 
कुतश्चन" “अभय वे जनक पाप्ो्लि' इयादिषु उक्तमाोक्षरूपाभयेन 
तमञुवता युज्यन्त ह्युक्तं तद्धे तुश्चानविषयतयाक्तस्य सवेकललष्छिष्ट ६. 
त्यादिना च सवांपादएनत्वाक्तः । 
विज्ञात इति श्रुव्यथतयोक्तस्य कथ मुक्तप्राप्यत्वन स्यात् अथ च 
प्रतीकत्वमिति । किञ्च । अनजुशासानक पव- 

"किमेकं देवतं खोक कि वाप्येकं परायणम्"' इति यधिष्ठिर्प्रदने 
भीस्मेण "अनादिनिधनं विष्णुं सवेलोकमहेदवरम्'' हव्युक्त्वा- 

५तास्मिन् दे” इत्यादिना च यस्मिन् 

परमयो मदतच्तजः परम यो महत्तपः। 

, परमं ग्रो महङ्कक्ष परम बः परायणम् ॥ 



१५० वीारमिन्चादयमक्तप्रकादो- 

त्युक्तम् । 4 ध 

भामद्ाष्यक रश्च न^त्प्रश्चन्याख्यवसलर दवत वव ह्व्यथः. स्वाथ 

ताद्धताकवधान।त | उक~लाकनहतुभ्रून वयस्थिनं इत्युक्तम् । अस्मश्च 

खाक पकं परमयन पाप्तव्य परायणम् । यस्मन् नरााक्चत- 

भिद्यते हद यग्रन्थिदछदयन्त सवस्या: । 
क्षीयन्त चास्य कम्माण तास्मिन् दष्टे परावरे ॥ 

यस्य च क्लानमात्रणानन्दखक्षणा माश्चः प्राप्यते । यद्धिद्धान्न बमेति. 
कुःतश्चनति ¦ यस्प्रविष्टस्य न विद्यत पनभेवः। यस्य च बेदनात्तदेव 
भवतति । यांद्वहायापरः पन्था नृणा नरघ्स्ति। तदुक्तमेकं परायण च 
लोक यत्तत् किमेति द्वितीयः प्रन दच्युक्तम्। “परमं यो महत्तेजः» श्ये. 
त्या ख्यानावखर उक्त, द्वितीयप्रश्च समाधत्ते | परम श्रृष्टं तजः चेत. 
न्यटक्चषणं खवांवमासकम्। “येन सय्येस्तपति तेजकद्धस्तदेव ज्योततषां 
ज्योतिने तजर सुर्य! माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयः 
मिः हव्यादिश्रुतः। "यदादिव्यगततजो जगद्भासयतेऽखिलम्?" इत्या 

दिस्प्रतेश्च “परम तपस्तपति आश्ञापतीतितपः “य इमच खोक परमश्च 
खोक सवौणि च भूतानि योऽन्तरो यमयातिगहत्यायन्तयासिन्राद्यणे ख. 
वैनियन्तृत्वं श्रयते । तपती इति वा तपः। मीषास्मद्धातः पवते भी. 
सदेति सूयः, इत्यादिश्रुतेश्च । त स्येद्वयेमनवाच्दष्नमातिमदत्वम् । “पष 
सर्वेश्वर” इति श्ुतः। परम सत्यादिटक्षण पर ब्रह्म, मह्नीयतया महत् 
परमे प्रृष्टम् पुनरावृ ् तिशचङ््।व जितम् । परमग्रहणात्क्षवन्नापर तजअआदिः 
व्याक ग्यावत्तथति । सव्र यो देव इति विष्यते । यो देवः परायण 
तेजः परमं तपः परम ब्रह्म सल पकः सवभूतानां परयणामेति वाकयाथं 
इति। एवं चाचाय्यष्याश्याततात्पय्विभरनकश्चुतमिरुपब्रदणिन च री. 
नारायणत्वप्रात्तेफादनान्न त पाक्तानां ब्राप्यान्तर वक्षतुमुचतम् । नापि 
तस्य परज्यातिःशब्दाप्रातिपादत्वम् । ज्योतिःपय्यांयपरमतेजःशब्देन 
प्रातिपादनत् । श्रीविष्णुपरतयाचायव्यार्पातयां “तदेव ज्योतिषां 
ज्योतिः इति श्रुव्युक्तत्वाच्च । किञ्च वदभाष्यरूह्धदंदभ।प्ये “महतः 
परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरूषः परः" हत्यादेश्चुतेषु प्रकललद्धा नारायणः 
पुरुषसुक्ते देषतेसव्युक्तम् । यक्षमन्त्रसुधानेधो च गणहोम पुरुषघुक्तं 
देवत्वेन नारायणस्तैरेवोक्तः । पवश तदन्त्गेतेन “तमेव विङ्धत्वा- 
ऽतिच्युमेती"त्तिमन्त्रेण नारायणं जानतां स्पष्टं मुक्तयामिधानादृ'विष्णुं 
बा टुभलोचने” । इत्यानुशासानेकववनस्वरसाद् “गुहां प्रविष्टो" 
इति न्यायेन प्रतीयमानस्य सायुञ्ययोः साम्रस्य राङ्गो न, कतेन्यः 



जजनीचानिणयः । १९१ 

मङ्ग च हिरण्यगमसायुज्यस्यापे क्रपमुक्तफरत्वाद्धन्वसख्यानुपपात्तः। 
५यस्मिन्पञ् पञ्चजना" इत्यत्र सा दःथाभिमततरवोक्तो आकाशर रपुथशु 
त्या पवि शाति सख द्ुःधाचपपात्तवत । तस्मादानुरासनिकस्थष्वमरत्व 
हावत्व चति धाचीनणश्छाकषु अमरत्व्मिन्दरादसाध्ारणं स्वाकरत्य 
शिवत्वमिस्यनन तन्माच्चप्रत्यये। मा भूदेति “मां प्राप्यः" इव्यषद्यु्ताय- 
व्यव युक्तम् ! ् 'सदाक्वश्रानारायणयारुभमयारपि मायाक्शवलपरश्रह्म 

खूपत्वन प्रस्यक नरपक्ष्यप्राश्नह नत्वात् । नन् सद्र नेतरायक्ान्दाग्या- 

पनषरवर्याखाचनया नारायणस्य जगद्ाश्वरत्वम । सथा चाथवणा. 
यानषदायगापालतापनय ऽव्यक्तम् ! 

कः परमा देवः । कुना म्रत्यावभाति। कल्य वकश्ञाननाखर व 
शात भवान । तदहावाच ब्राह्मणः । श्राक्ृष्णा व परप दवतम । गाव. 
स्दाम्म्रव्यामात । गापाजनवल्कभज्ञाननेनज्ज्ञातं भवतीत । 

रामतापनायङप हनुमद्राक्यम् । 

राम पव पर ख्या राम पतर परायणम ॥ रान ! 
नारायणोपनिष्ररारि , 

~ अथ नन्यो देव पको नारायणो ब्रह्मा च नारायणः हिचश्च नारा. 
यण श्त । 
ना्चहतापनोय । 

प्रताद्रस्णुः स्तवन वय्याय सगो न भमः कुचरो गारष्ठाः। 
यस्योरुषु चिषु विक्रमणप्वाधाक्चियान्त भुवनानि विश्वा इति ॥ 

इत्थयियम्रुग्याख्याताचार्येः । विष्णुखगः सिंहः प्रत्तवत=स्तुति प्राप्रा- 
ति स्तुतमन्तरेः। तद्वाय्याय तत्तन्लामथ्याय न मोमः=न भयङ्करः! कायं 
न चरति सवदेवाचच्रहेषु स्वयं वच्ररात सव वख लाविग्रह धारोव्यर्थः । 
गिरण्टाः-गिरः पवतः तरम्थः इद्वरात्मकः । यद्वा गारषु गुहासु स्तुतिषु 
यदरपम्सिनवं स्तोता कामयत तद्रूप स्वस्मिन् स्थापयतीति गगरिशाः। 
यस्य रघु विक्रमणघु ।वग्रहषु विवधं विक्रमण तषु ब्रह्मविष्णुशिवाव्मकष 
अधीत्युपार भवि अभ्युरुषु वहुषु खाखादाचग्रहघु भुषनान क्षिपन्ति 
निवसन्तीति । युक्तश्चनद्याख्यानम् । नुखिहपदानवचनस्य श्रुतां विष- 
क्षितत्वात् । 

विष्णुसृ्तऽपि । 
नते विष्णो जायमानो न जातो देवममाहप्चः परम न माया ॥ इति । 
पतद्याख्या । तच महिमस्वस्यावसानं नास्त सत पव न सवेशायत 

इति भाष, इति । त्था- 



१५२ वीरमिच्रादयनक्तिप्रकाशे- 

व दृश्रूचब्रक्यणे । 

अश्चतं देवानामचमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण स्थ अन्या देवताः । 

इति सकलदरेवतोत्कर्षो विष्णोः श्रूयते । नन्वाञ्नाेपष्णवपुरोडाशा. 
वादस्य “सस्या्चिमुखं प्रथमो देवतानामश्चिरेव तु प्रथमो देवतानाम्" 
इव्यादिश्रुतिभिरश्चङत्कषप्रतीतेः सधदे वलान्युनत्वायोगेना्चिः अवम 
हस्यं काँथिद्वता विशिषान्प्रत्येवान्वयपर्तया सङ्चिताथवादस्वे 
“प्रह णार्थ च पृवमिष्स्तद थत्वादिति (१)पूवतन्त्रासिखान्त्िरोघः, अधि. 
वक्षितान्वाधानषाकयशेषवरन पूवपक्ष सति अद्श्यवाचामहदया पव 

घाखा भवन्तीव्यनन न्यायन नथाभूतमवार्थवादान्तरमतक्वलम्भ्य 
निशक्रियत हदति तत्रव प्रकटितत्वात् इति चन्न। वेदभाष्यकद्धर्स्याः 
श्रुतेरन्यथा व्याख्यानात् । नयथा । योभ्यम्चिरस्ति सोऽय देवता 
मध्ये ऽवमः प्रथमो द्रष्टव्यः । यस्तु कष्णुः साऽयं परम उत्तमः । वशाब्द्. 

उक्ताथं मन्त्रप्रसिद्धिद्योतनाथः। “मधिमुखं प्रथमा दवतानां संगतान. 
मुक्तमा चिष्णुराीत्”' इति हि मन्त्र आम्नाय इति । पव चावमशब्देन 
न्युनस्वस्यानुक्तस्वाद श्निः परथमो देवतानासित्यादिभिर्विरोधाद्धावन 
तत्परिदाराय च कांश्चिदेवनाविशषान्ध्रतोस्यघ्याहाराश्नयणेन सखहुःच- 
ताथत्वमसदाखम्बनाथवादत्वं वा युक्तमेव । युक्तश्चायमथः । पवमथस्य 
शाखरान्तर्पटितस्य)ग्नावेस्णवस्ये वार्थवादस्य "'आश्चविष्णवमकादशक- 
पाल नि्ववेदी्षिष्यमाणः, अश्चिः सवादवन। षिष्णु्यज्ञा देवताश्च यन्न 
चारभत, अश्िः प्रथमो देवनानां विष्णुः परमा यदाच्रविष्णवमेकादश 
कपाल निवपति दवताश्चच यज्ञ चाभयलः पारगह्ावसन्ध श्त्यस्य 
दशाम ददृष्टिराम्भसयागादङ्गभूतान्निषत्तन आरम्भस्य प्रधानस्योग।त्" 
(२)हव्यधिकरण शवरस्वामभिरुदाहतत्वात् । नचास्यासदारम्बनाथवाद्. 
त्वम् । कमणि सङ्कतानां दवतानां मध्ये यजमानेना्चरव प्रथममुर्शात् । 
आधानक्िद्धागन्यमाध उत्तरकम्मानयिकारात् | पवमनेष्टिघु चाञ्चरेष 
प्रथममुद शात् । विष्णोश्च परमत्वं तल्ीरयथत्वार्सवेकम्मणाम् ¦ अत 
पव विष्णुयेज्ञ इति तस्परीतिस्तत्साध्येव्यथः । उपचुहणञ्च । 

तस्कम यन्न बन्धाय साष्वद्या या विञुक्तये। 
आयासायापरं कम्मं विद्यान्या शिट्पनेपुणम् ॥ 
यज्ञाथोर्कमेणोऽन्यत्र रांकोभ्य कर्मबन्धनः ॥ इति । 

(१) पू* मा० अ० १२ पा० १.अधि० १२ सु० २४ 

(२) पू मो० भन १० पार १अपि०२ सृुर् 



भजनीयानेणयः | १५३ 

पञ्ज देवताः प्रति शोषिभूतक्षम प्रति श्ाषिभूनस्य विष्णोदवताः 
प्रति प्राधान्यं युक्तं मन्जार्थवादयार्देवताविग्रहन्यायन प्रामाण्यात् । द्वाद. 
शाध्याय च ब्रहणाथमित्यत्च भाष्यकारेस्तावद्हचत्राह्मणाथवादा नो 
गाहः | शाख(न्तरस्थस्येवोक्ताथचादस्योादादरणात् । तत्रैष देवताश्चव 
यङ्घ चोभयतः पारगृष्यते लद्थस्वश्रवणात् । असद्थवादत्व च नाभयो 
रिव्युकतमवः। दीक्षासस्कारार्थस्वेन विधो दीक्षणीयायाः श्रवणान्न देव- 
तापरिग्रहार्थत्वाप्रति देवतापरिप्रदाश्चे ससदर्थवादत्वं तश्रोक्तम्। न वु 
विष्णाः परमस्वे। तर्सिद्धं बह चव्राह्मणपर्यारोचनया विष्णोः सर्वोस्क: 
रत्वम् । तथा जेगाक्षिगृ्य अभ्नये प्रायव्याघपतय स्वाहेध्यारभ्य रुद्राय 
भूताधिपकतय स्वादेत्यम्तमन््रण भरीवेष्णोाः सवाधिपातित्व प्रतिपाद्यत। 
ननु दादशहोामघु प्रत्येक विनियुक्तानामेगं मन्त्राणां एकवाक्यत्वा 
भावात् । अन्येभ्यः सववैदक्षधडयवच्छेद् श्रोनारायणे प्रतिपादनच साम. 
थ्याभावाज्ञतम्या नारायणस्य सर्वाधिपत्यसि{द्धः। रुद्राय भुताधिपतये 
स्वादाति मन्त्राम्नातो सद्रस्तु प्यिवकलाविमावयुकः कशथ्िद् गणनाथः। 
करूमपुराण खाकपाटपुरोवणनश्रस्तावे “तस्यास्तु पूवदिग्नाग शङ 
र्स्य हुमापुराःः दत्यादिनाचस्करणा(रात चत् ¦ न । वभ्मव सवाघप 

तये स्वाहेति मन्त्रस्त!वहुणविशिष्टां देवतां प्रतिपादयति । सघोधिपति- 
स्वगुणप्रस्यायनं च स्वपदेन स्वा्थप्रत्यायन विनान सम्भवति । तश्च 
सवनान्नां सरिहितपरामरशित्वनाच्ययनकारे सन्निहितासख्जवदवर्यं 
परामरश्ाति, सत्यपि मिक्नवाक्यत्व सखस्यपि च प्रव्यकमिश्नरोमविनियोगे। 

तद्यथा । यदि ऋकतो यज्ञ आर्तिमियाद् यदि यजु इत्युकत्वा यदि सवतो 
यज्ञ आत्तिमियादित्यन् सत्यापि वाकययेदे अध्ययनकाले सन्निहितान् 
परासक्ते यथा वा पकद्ाहनाडशाप्रायांश्चत्तवाक्ययोयस्याभय दवस 
स्िमछदित्यस्य च खल्यपि वाक्यभेदे सत्यामपि चानुष्ठानकारे भिन्न 
प्रयोगप्रवुत्तो उभयपदमभ्ययनक्रारऽन्यदा च दधिपयसी परसरश्ति 
सवेनामत्वात् । यथावा सहस देयमपरिमितं देयमित्यत्र सत्यपि वा 
क्यभेदे सत्यामपि भिन्नत्रयोगप्रहत्तो अपरिमितपदोक्तं बहुत्वं खहस्रा 
पेश्च, अध्ययनकलटि तस्य सक्ञिधानात् । यथा वा गायन्रीर्छन्दोरूपका- 

य्येद्धारा कारणब्रह्मणि चेतोवतारपरे चाक्ये भिन्ने अष्युपस्थित बह्म 
“अथ यदतः परो दिवः; हत्यत्रपासनान्तर्परे वाक्ये श्रुतेन यच्छब्द 
न निर्दिदयते । तद्द्भद्यणे लोकाधिपतये स्वाहेव्युक्स्वा प्रयुज्यमानं स 
वैपद् ब्रह्माणं लोकाञ्चाधदयं परामैशतीति सिद्ध देवसाविग्रहुन्यायेन 
भरीविभ्णोविदेवपतित्वम् । यत्वत्र रद्रोऽन्य इति । तन्न । सद्रशब्द्स्य 

खीर भम २० 



१९१ वारामश्रादयमाक्प्रकाश्- 

शाङ्करेशानश्ष्दयोश कूमंपुराणेऽनेकाथत्वस्योपचरितार्थत्वस्य वा क- 
सपने प्रमाणाभावात् , सत्यपि स्बीदिपत्ये कम्माङ्गगुणर्वेन भूताधिष 
व्यप्रतिषाद्ने बाधकाभावात्। अत पव सवाधिपतित्वेनोक्तस्य विष्णोः, 
“विष्णुः पवेतानामयिपतिगरित्यन्न कम्माङ्गगुणत्वेन पवताधिपत्यं 
प्रतिप।द्यते । सर्वाधिवपत्तस्तद्ाधिपस्ये बाधकाभावात् । सत्यपि भादि 
व्यप्रायपाड विष्णाभगवद्वतारस्ववत् तस्यापि सत्यपि खोकपालप्रा 
यपाटठे तदुपपत्तः । उपपादितं च “अन्तस्तद्धमोपदेश्ात्'”। ( उ० मी° 
अ० १ पा० १ अधि०७ स्तूऽ २० ) इत्यत्र । "ये चासुष्मात्पराश्चो राका 
स्तषा चे देवकामानाञ्चे'ति वाकयाक्त देश विक्ोषाधिपतित्क परमेश्व. 
रस्यासार्यैः, स पव न्यायः प्रकृतेऽपि ज्ञेवः, तरिखद्धं रोगशक्षियद्यालोच 
नया सलषेपतित्व विष्णोः । तथा भगवद्गाताषु । “"बिष्टम्याहामिदे क्लमे." 
कांशोन स्थितो जगत्''इति "'मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदास्त घनञ 
य इति च सवांधिष्ठानत्व सवेपतित्व च श्रयते । 

नन्वनयोवाकययो्मन्मना भवेत्यादो च यद्वि श्रीरृष्ण एवाभिप्रेतः 
कथं तधि) ""कामेम्नेस्नेहेतक्ञानाः प्रपद्यन्ति ऽन्यदेवता +! “अन्नवत्त कलं 
तेषां नद्धकन्वर्पमेधसाप'' इत्यादिक्चनान्वितं गीताशासख्मन श्रुतवतः 
“स्थिताऽस्मरि गतसदहः करिष्ये वचनं तवः इति गुर प्रव्युक्तवताऽ 
जनय यावज्जीव शिवपुजारतत्वममवत् । कथञ्च युद्धमध्ये शिवाय 
कटिप्नन ननित्यपूजोर्हरण कृष्णं किवचु दयेव अर्चयत् । अनतः शिवस्य 

९ ६ 2 भ 
परमात्मल्वन भजनयत्वन च धरान्पादन गतासु युक्तम् । प रार्ता 

राधकस्य सताभ्जुनम्य कवचा कष्णाचकत्वसुपपद्यत । अत पवतः 
दौयपृूजो पारस्य केलास शिवसमीपे दरनमुक्तं द्रोणपवणि। 

तं चापहारं वितत नेश्च नेत्यकमात्मनः। 
ददश उम्बकाम्याक् वासुदेवनिवदितम् ॥ इति । 

पव भगवद्धीनायाः शिवपरत्व स्त्येव, 
जानं तदेद्वर दिन्यं यथावद्धिरिवं त्वया ॥ 
स्वयमेव हृषीकेशः प्रीर्योघाच सनातनम् । 
गच्छ गच्छं स्वक स्थानं न शोक कन्तुमदेसि ॥ 
भजस्व परण्या मत्तया शारण्य शरणं शिवम् ॥ 

इति कूमेषुराणे यज्ञन प्रति व्यासखवचनम् । 
तत्रेवद्वर गीतान्ते । 

नारायणोऽपि भगवान् देवकी तनयो हरिः । 
सज्ञुनाय स्वयं लान्ञादत्तवानिदमुत्तमम् | 
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इति कथन खङ्गश्छते । “"दिष्यं ददामिते चध्ुः पद्यमे योगे. 

देवरम् ' । "कथं विद्यामहं योगिन् | त्वां सद्ा परिचन्तयन्” ““योगेदवर 
ततामे त्व दरौयारानमन्यवम्"'॥*"पवमुक्ता ततो राजन् महायोगेदवये 
दरि” । “यत्न योगेदवरः; कृष्णो यत्र पाथो घचुधरः" शति गाीताम्नातासु 
कष्णाञ्चुनसञ्जयेक्किष्ु छष्णस्येदवरविषययोगत्वस्योक्तस्वाख्च । 

तमेव चाद्यं पुरुषं पप्य यतः प्रत्ता भरखृता पुराणी"ईइतिश्नी कृष्णेन 
स्पष्ट स्वसिमन् ह्िवयोगसरवाभिचानास्च। नचात्र शिवदलिङ्गाप्रतीतेः 
तदौययोगल्लक्वोक्तय लम्भव.। ““प्रज्ञ। च तस्माल्यखता पुराणा” इति शेव 
इव तादवतर।पनिषद्ध तमन्त्रभागसमान(येन “यतः प्रवृत्ता प्रखन। पुराणी" 
इत्यंशेन प्चिवशक्तेखकतः । किञ्च अनुणीतारम्मे श्रारृष्णनैव '"परहि ब्रह्य 
काथेत योगयुक्तेन तन्मया*इति िवयोगमास्याय मया मीतोपदेशः 
छत श्व्युक्तत्वाद्धिमूत्यभ्याये च "आदित्यानामहं विष्णुः" ¶तीदवर पू बव. 
त!ररूपोपेन्द्रस्य “च्रष्णीनां वासुदेवाऽस्मि'दति स्वविभूतिषु परिगणन. 

पूरकं विश्वरूपाभ्याये “मयेदेत निहताः पूवमेव निमित्तमाध्रं भव सव्य 
साचिन्,"हते बश्चिणेन प्रव्यक्चहननात् परामेव स्वधीवप्रमावानदतत्वसुप 
वण्य॑ सोश्च धर्मषु पाय प्रत्येव ""निदतास्तेन वे पूवं हतवानास यन् रि. 
पन इत्युक्तत्वात् चरिते पदेशस्य सवेस्यापि िकविषयत्व प्रकरीकृतः 
मिति गतायाः कात्स्न्यंन शिवविषयमवरईयमभ्युपगन्तम्यम् । तस्मा 
ष्णस्य “मन्मना मव"$त्यादिविचनं शिवदष्स्येव, “"मयेवेते निहता 
इतिवदिति । 

अत्रोच्यते । च 3 कर क [०4 

“यत्तावत् कामस्तस्तारेत्वाच्चमवदित्बन्तम् । तन्न । तत्र ह्यस्य 

देवताः श्ुद्रदेवता विवक्षिता । गीताशासख्रच्छ्रीकष्णस्य परमारमत्व- 
मवगष्डतोऽपि शिवाचंनरतत्वतु न डाषाय। यतः श्चीनारायणश्रीस 

दाशिषयोस्तेनामेद पव निर्णीतोऽस्ति । अत पव बनपवेणि शिषस्तुता' 
घन्चुननोाक्तम् । 

(क [ शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
 दक्चयश्चाविनाशाय दरिद्राय वे नमः॥ इति । 

सहारदेतुस्वेन च तस्य प्रसिद्धः कणेमीष्मादिसंहार। थं तदाराधन- 

मुचितम् । अत पव तज्राज्चुनेन पायतम्- 
भगकन् । 

वरं ददासि चेन्मह्यं कामप्रीत्था बुषभ्वज! 
कामम दिभ्यमस्नं तदु घोरं पाद्युपत प्रमो, 



१९५६ वीरामेन्रादययाक्प्रकाक्ा- 

यन्तद्भद्यशिरो घाम रोद्रं भीमपराक्रमम् । 
युगान्ते दारुणे भाते छर सहरते जगत् ॥ 
कणमीप्मरृपद्रोणेभधिता चु महाहवः । 
त्वत्प्रसलादाम्महाबाहो जयेय तान् यथा सधे ॥ हति। 

पथश्च युद्धमध्ये शिवचबुभ्या रष्णाचनं तस्मिन् निवेदितपृजोपदारस्य 
रवलिङ्घे ददान सङ्च्छुते। परमेश्वरत्वेन संहारकतेत्वेन च शिवपू- 
जाथां तकाव्रात् । शिषपूजारतत्वमेवेद्यवधारणत्वयुक्तम् । वासु 
देवे निवादेतोपदारस्य रय्यम्बक।भ्याद्यद दौ नानन्तर “ततो विषृज्य मन- 
सा रावं छृष्णं च पाण्डवहत्युक्तत्वात् । शिवायेत्याद्नुपपत्तश्चेति । य- 
दपि “पवमित्यादि'"खङ्गच्छत हइत्यन्तमुक्तम् । तदप्यसत् । = हि तद्धा 
कयवलेन नारायणस्वरूपाविवक्षय। शशिवपरसत्वं वक्तुं शक्यम् । यत 
इदवर गीतायां तस्मिन्नेवाध्यायेऽनुपदमेव शिवनारयणयोरभदो षिस्पः 
टः प्रतिपादितः) _ _ , । 

अहं नारायणो योऽदमीदवरो नान्न सशछयः। 
नान्तरं ये प्रपद्यन्त तेषां देयमिदं परम् ॥ 
ममेषा परमा मूत्तिनार।यणसमाद्भया । 
खवेभूतात्मभूता सा शान्ता चाक्षरसंश्षिता ॥ 
ये त्वन्यथा प्रपद्यन्ति रोके मद्डश्ो जनाः । 
नतेमां खम्प्रपदयन्ति जायन्ते च पुनः पुनः॥ 
ये त्विमं विष्णुमन्यक्तमां षा देव महेदवरम् । 
पकोभावन पद्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
तस्मादनादिनिघन विष्णुमात्मानमव्ययम् । 
मामेव सम्प्रपद्यभ्वं पूजय ध्व तथेव ददि ॥ 
ये त्वन्यथा प्रपद्यन्ति मध्वेवं देवतान्तरम् । 
ते यान्ति नरकान् घोरान् नाहं तेषु म्यघास्थितः ॥ 
मूख वा पण्डितं वापि ब्रह्मणं बा मदाश्रयम्) 
मोचयामि इवपाक वा न नारायणनिन्द्कम् ॥ 

व्यादि । प्व कूमपुराणे बहुषु स्थलेषु अमेदप्रतिपादनेन तत्प्रति: 
पादने च फलश्रवणेन मेददष्टो नन्दार्थवाददशनेन '"हिवाय विष्णुर 
पाय” इत्याद्युपन्रूहणान्त राच्चामेदाभिप्रायमेव ज्ञानं तद्दैवरयिस्यादि । 
तथा नारयणाऽपि भगवानित्यादि। नतु नारायणाविवक्षया एशवपर- 
त्वामिप्रायम् । तथा सतीददरगातायामषीन्प्राति “ख खबाहुं जटिख 
चन्द्राचङृतशेखर५ । घसानं चम्मेणत्यादिरूपदसनववज्ञेनं प्रत्यपि 

॥ 
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द शनीयम् न "“किरीरिनं गदिनं चक्रिणम्” इति । सनक्ूमारादिभि- 
रिव नारायणेनोपदिष्टमेतावता न तक्ञर्यत्वं विवक्षितम् शदवरगीता- 
याम् । यतस्तत्र तादशदशेनावस्र उक्तम् । 

क्षणेन जगतो योनिं नारायणमनामयम् । 
ईंदवरणेक तापन्नमपहयन् ब्रह्मवादेनः ॥ 
रा तदेदवरं रूपं रुद्र नारायणात्मकम् । 

ताथ मेनिरे सन्तः स्वात्मानं बरह्मवादिनः ॥ इति । 
तस्माद्ध गवह्भौीतायाः सत्यपि नारायणपरत्वे देभ्वरचतन्यमेव तत्त 

दु पधिभदेमिन्नं गीताद्धयप्रतिपाद्यामस्याभेत्रेत्य नारायणाऽपि भगवानि 
त्युक्तम् । शिवपरस्वञ्च भगवेद्भातास्ु चदता बहवो मयेत्याद्कशब्दा उप. 
खरिता्था व्याख्येयाः । अस्मन्मते तु मायोपदितेदवरचेतन्यस्य सरी. 
पटितनारायणरूपेण प्रतिपाद्नान्नेष दोषः । तद्यथा चतुर्थे ऽध्यायेऽज्ञुनेन 
“अपर मतो जन्म पर जन्म विवदवतः । कथमताद्वज(नाया'मततष्रु् 

उक्तं भगवता) 
घह्ूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाञ्ुन। 

= तान्यहं वेद् सघाोणिनत्व वेत्थ परन्तप ॥ इति । 
अस्य व्याख्यानं गीतामाष्ये या वाखदेवेऽनीदवरासवेश्चाराङ्क। मुखा. 

णां तां परिहरन्नाह । बहूनीति । बहूनि मे व्यतीतानि आतिक्रान्तानिज. 
नमानि तवचदहे अजुन | तान्यहं वेद जानेन त्वं वेत्थ ज्ञानीषे धम्मा 
धमीदिप्रतिबद्धश्चान यक्तित्वात् । अहं पुनः नितव्यद्युदबुदमुक्तस्वभाव. 
त्वात् अनावरणञ्चानशक्तिरिति धेद् दे परन्तप! इति। कथं तहिं तव 
निवयदवरस्य धम्माघमोमावे जम्मति । 
इच्यते- 

अज्ञाऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि स्तन् । 
प्रतिं स्वामधिष्ठाय सम्मकाम्यात्ममायया ॥ 

( गा० अ० ४ छो० ६) 

अजेऽपि-ज्न्मरदहितोऽपि सन् तथा$ग्ययत्माऽक्षीणन्ञानशक्तिस्व 
भावो$पि सन् तथा मूतारनान््रद्यादेस्तम्बपय्यस्तानाम् द्शनश्ाटा 

ङापि लन् प्रकृतिं ममेव वेष्णवा मायां जगुणाच्हश् यस्या वश सत 

जगद्वतेत यया मोहितः सन् स्वमात्मानं वाद्ुदेव न जानातिता 

प्रति स्वामविष्ठायस्वीकृत्य सम्भवामिन्देहवानिव सज्ञात आत्मनो मा 
यया न परमाथतो रोकवदितति । 
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१५८ वीर मिन्नाद्य मकक्तिप्रकारचे- 

तश्च जन्म कदाचत्किमथं चति । 
उच्यते- पा | 

यदा यदा हि धम्मस्य रखानिमेवति भारत । 
अभ्युत्थानमघम्मस्य तदात्मानं सखजास्यहम् ॥ 

ध , (गी० अन्४्न्छो०८) 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ताम् । 
धम्भेसंस्थापनायाय सम्भवामि युगे युगे ॥ इति । 

घ।मदेवादैतुस्यस्वे दि शानप्रदमदष्टविशेषजं स्वजन्माप्युक्तं स्यात् 
नारदेनेव व्याक प्रति न केवल “यदा यद्! दीव्य । अप्रतारकत्वात्। 
न हि वामदेवतुस्यस्य प्रतारणा सम्मति । किञ्च भावनानामकोध्या 
नापरपय्यौयो धम्मेविशेषः तक्छृतांशेवाभेदरष्ो भगवत उच्यमानायां- 

नमे पाथास्ति कतंव्यं चिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवात्तव्य वते पव च कम्मेणि॥ 
यदि ह्यहं न वतय जातु कम्मेण्यतन्द्रितः। 
मम षत्मानुवतेन्ते मचुष्याः; पाय स्वयः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे खोकाः न कुर्या कमेचदष्म् । 

श्व्यादि लोकलङ्हमान्रोक्तिर्विरुष्येत । ममां कम्माणि लिम्पास्त 
नमे कम्मंफले स्पृहा” इति च वक्तुं न युर्यत । 

किञ्च गीतायाः श्रीकृष्ण परत्वामषे श्ररृष्णो देवता न स्यात् । 
शिव पव देवता स्यात् । न चतत्छम्मति। गौतोपक्रमे श्रकष्णो देषतति 
सश्र पाठात् । भावनादाद्यैरकृतशिवामेददष्टौ च, 

बहूनां जन्मनाममस्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः खवेयिति स महत्मा खुदुखेभः॥ 

इति न वदत् । किञ्ज। 
“तानि सबाणि सयमभ्य युक्त आस्तात मत्परः इत्यत्र “मत्परः 

अदं वाघ्ुदेषः सघेप्रत्यगात्मा परो यस्य सर मत्पर इच्युक्तं श्री. 
भाष्यङद्धिः । तथा "योगिनामपि सर्वणं मद्धक्तनान्तरास्मना'' 
त्यत्र योगिनामपि सर्वषां ख्द्रदिद्यपरणां मद्धकतेन मयि बासु 
दषे समादहितेन(न्तरारमनान्वश्करणेन भद्धावान् अदधानः सन भ. 
जते सवतेयोमां समे युक्ततरो मत ति। “देवी ह्येषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया” इस्यन्न देवस्य महेद्वरस्य विष्णारत्यु कतम् । । 

उसमः पुरुषस्स्वन्यः परमास्मेग्युदा(इतः। 

यो खोकज्रयमाचेद्य विसच्येष्यय इदषरः ॥ 



व्रजनथिनिणयः | १५९ 

इत्यत्र इरवरःसवेश्ञो नारायणार्य दईंशनशील शव्युक्तम । “ददवरः 
सवभूताना” मिव्यत्रापि, शशानशीलो नारायणाख्य दत्युक्तम् । ''सन्मना 
भव मद्भक्त” इ्व्यज्न च तत्रेव वत्तमानो वासुदेव पव समापतसाभ्य 
साधनप्रयोज्ञन इति । पवं दयाक्कुषतां च "मयि सर्वाणि कम्माणि संम्य 
स्य"हत्यादो मयि देवे सवेज्ञ परमेह्वर इति साधारणोक्तिश्पि नाराय 
णपरेवावसीयते । न तु कचिषपि मच्छष्दः शिधपरत्वेन तेरुक्तः । तसप। 
द्रीतास्वरसत्पूषाचाय्येव्याख्यानाशच्च गीतायाः ओीरकृसष्णपरत्वं निर्णीयते । 

यत्त "दिव्य ददामि इध्यादवाक्ये श्राकष्णस्येद्वरावेषय! यागः 

प्रतिपादितं शते | तन्न । न म पथाास्त कतन्यप" दत्यादना वस. 

धात् ध्यामि योगी सततम्" । “ज्योतिमये प्रपश्यन्ति" स योगी 
दश्यते किङ", “महदेव महायोगम्' क्ञानवेराग्यनिटय श्ानयोम 
सनातनम्" । .शयागेश्षर रूपमनन्तश्ाक्तम् ` इत्यवमाद्वरगातायामाद्वर- 

हपि योगश्रणाश्च । “त्वमव्ययः हाहवतधमगोप्ता""हत्यादिषचनब लनान्वया 
ध्याख्यान प्रकृतेऽपि तस्यम् । अीमद्धाष्यकारेखक्तगातावाकयानामवि 
रोघेन उ्याख्यानात् । “दिभ्य ददामी"त्यत्र पेश्वरं हंद्वरस्य मम रेद्वर 
योगश क्यतिशयमिध्युक्तम् । युक्तञ्चैतत् । “हदव रोऽदमहं योगी "त्यादौ 
लोके च स्वामिमान्रे परयुज्वमाननमीहवरेशेशानशब्दानां स्वामित्वा- 
देव शङ्करे प्रयोगोपपसरो तन्मात्रनिष्ठस्वाम्यविशेषकिषयरूदिकटपनायो- 
गात् । वर्हिःराब्दस्येव संस्कृते बहिषि, पुरुषशन्दस्येव नारायणे । म. 
न्यथाऽथवैशिखागतपुरुष शब्देनापि तन्नि शापातात् । उक्तञ्च पुरषेदव. 
र शब्दयोः हिवविष्णुक्लाधारण्यं क्रमेण- 
वारादकोमयोः । 

पुरुषो विष्णुरिध्युक्तः शिवो वा नामतः स्मूतः। 
अह नारायणो योऽदमीदवरो नाज संशयः ॥ इति। 

विष्णौ रुूढश्यापि पुरुषशब्दस्य शिवायनेकश्चम्दसममिग्याहारा- 
च्दिवपरत्ववश्च शिवे रूढस्यापीभ्वरशब्दस्य गीतासु विष्णुपरत्षम्.। 
अन्यथा "गदिनं चक्रिण'"मिध्याद्यनेकशब्दानुपपसेः। 

ततः पदं तत्परिमार्भितभ्यं यस्मिन् गता न निवक्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद पुरुषम्- 

शतयश्र तु ततःपश्चाद् यत्पदं वैप्णवं तत्परिमार्गेतव्यं परिमार्गणम- 

न्वेषणं श्ातम्यमिस्य्थः। कथं परिमार्जतमब्यमित्यत आह् । तमेव चय. 
त्पदस्वेनोस्तं पुरषं प्रपद्य हत्येवं परिमार्मितव्यं तच्छरणतयेस्यथै ह. 



१६२ धौरमिथादयचकिप्रकाका- 

प्युक्तप । युर चतत् । एकवा क्यत्वात् । प्रपद्य हति क्रियायां न्रारृष्ण 
स्य कतप्वे पकासपभचस्छखाक वाक्यमदः स्यात् यदपिन चात्रव्याद्युक्तं 
रध्यन्तम् । तदष्वसत् । न हि “प्रसना पुराणा दति वणंसास्यमात्रण 
समानाथष्वम् । यदा तमस्तन्न दवा च रात्रन सन्न चासशाख्छव पष 

केलः । तदक्षरं तत्सवतुवरण्यं प्रक्षा च तस्मादप्रसृता पराणी ईति 

दषताद्वतरमन्त्र दविवशब्दध्रवणाध्क्तस्तर्छभ्देन तत्परामशंः । "ततः 

पदं तत्+” श्व्यश्र तु पुरषश्रषणाद्यत इति यच्छब्देन “यदद्; परां दवा 

ञ्यातः हतवसस्य परामशः । पुरुषस्य च सदााशवसामरानाघकरण्य 

न गातापञ्चदश्ाध्याय समस्तगाताया वाऽश्रवणापत्युत श्ररृष्णक्ला 

प्रानाधक्रण्यनव श्रवणात् श्ाक्तसाधारण्यऽप तत्रव प्रसदूतर्वा 

शचाचाय्यश्च तनपानत्रपरतया ऽ्याख्यानान्न सहादावपरताकवगम्यत। अ. 

क्षरसास्वमा्न तु पशुकमिष्ट्यभ्युदितष्टित्राकययोरिवाथमेदभप सम्भ 
घति। नहिय मध्यमा हत्याश्यक्षरसाम्यामिष्टिवाकष्ययोरकाथत्वमापा 

कृयतीध्युपपादितं ष्च । श्रुतिस्मरत्योरक्षरसाम्यादेकाथ्यामाति चत् । 

न “प्तः परमव्यक्त'मितिश्रुतः साख्यस्मृत्येकाथ्यप्रसङ्गात् । तथा 
सति “आसुमानिकमप्येकषामिति (द)न्यायवियोधात् । उपक्रमेकवरकय- 
तायुरोधनकाथ्यनिश्चयणं प्रकृतेऽपि तुस्वम् । न च मूलश्रुरयभावप्रसङ्गः- 
गनन्तरद्टाकाक्तानादिसंसारव्श्चप्रवत्तरत्रोखय मनाया “विद्वमेवेह पुरुष। 
स्ताद्रद्षमुप्जावती"त्याद्यनकश्रुतिभिः क्रौनारायणदेतुकव्वप्रातेपादनात्। 
कथ विद्यामव्यस्याप्रिमहरोक “विस्तरणान्मना यागमः' इत्यन्न सग 
योगेश्श्रय शच्छिविक्ञाषमिच्यु्तम । ततश्च “कथ वेद्याम् इत्यत्रापि 
याोगक्ब्दाथः स पक्षात गम्यत । यागेदवर तताम त्वम् इत्यन्न या 
गना यागास्तषामश्वर इत्युक्तम् । पवसुक्स्वा तत इत्यत्राप्ययमव 

यागश्चब्शाथः, पश्चप्रक्ररणात् । “यन्न यागेहवरः'' इत्यत्रापि वागद्चरः 

सवयोगानामीन्वरः तद्रमवत्वात् सवेयोगवीजश्यव्युकूम् । अनुगा 

तारम्मेष्पि योगश्रास्यायमेवार्थः। शृद्वरगोनास्वपि, “योगिनाम 

स्म्यहं शम्भुः इत्यन्न तु शम्भोः सदा शिवस्य योगित्वं नारायणस्येव 
ठोकशिक्षा्थम् । न चायं राम्भुः सदाशिवावुन्य शति शङ्कू! प्रमाणा 
भावात् , अनेकाथेत्वापत्तश्च । यन्तु विभूतिषु विगणनं नतदाषाःय यतः 
एवाचाय्थ॑रुक्तम् । प्रभावातिक्षयमाश्चाविवक्षया षिभूतेत्व निदश्यत 
दति । अत पवश्वरगातायां “रुद्राणां शङ्करश्चादम् ` । "वारणम् वारः 

भद्रोऽहम्” । “'हृद्वराणां महेश्वरः ' “परषां परमेदवर" त्युक्तम् । न 
सन --- --. [8 ~~ 

(१) उ० मीर अण ११० २ अधर १स्० १ ! | 
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अजनायनेणयः। १९१ 

चेषावनीदवरत्वम् , प्रमाणाभावात् , अनेक्ताथत्वापचश्चः वरमद्रस्य 

खदाकशेावतारत्वप्राचिद्ेश्च । यच विरषत्यादि अभ्युपगन्तव्यामत्य 

न्तम् । तदप्यसत् । यतो मोश्चघर्म्मेषु “"निहतास्तेन वे पूष इत्यस्य 

पृवन्छाकः 
तं चिद्धि सदं कोन्तय देवदेव कवाद्नम । 

कारः ख पव काथतः क्रोधजति मधा तव ॥ दते) 

, निह तास्तनेच्यस्यात्तरच्छाका । 
अश्रमेयप्रभावे त देवदधमुमापातम् ॥ 
नमस्व देव प्रयता वद्वश्चे हरमक्षरम्। 

यस्य त काथतः पूव क्राघजात पुनः पुनः ॥ हात । 

तन्न पू्चन्छोकष्कालः न पतच कायत" इत, "कालाऽस्म खाकक्ष 

यङृत्थन्र खा खाकान्तमादतु पिह प्रसः” इति गातायापम्रत्यथः । कचि 

जति मय। तवति माक्षधपेष्यत्र नसप्रगाय । यस्य प्रक्लषादजा त्र्या 

सद्रश्च क्रधखम्मवः'इत्य्क्ल्वाऽनुवदमेव ~ 
कपो जष्टल्ो मृण्डः स्मशानगरहमेवकः। 

उग्रननचरोा यागी रुद्रः परमदार्णः ॥ 

दक्षक्रत॒दरध्चैव मगनेत्रहरम्नथा । 
नारायणात्मके ज्ञेयः पाण्डवेय ! यंग युग ॥ 

तम्मिन् हि पञ्यपाने व देखदकते ग्रहहवर । 

सम्प्ाजना भवत् । पाथ | देवा नारायणः प्रभुः ॥ 
अदहमाव्मा एह रसोक्ानां पिहवानां पाण्डुनन्दन ¦ । 

तस्मादात्पानमेवग्र रुट् सम्पूजयाम्यटम् ॥ 

यद्यहं नाच्यय व दृशान वरद शिवम् ) 

आत्मान नाच्चयत्कश्चिादाति म भाक्ता पातः ॥ 

मया प्रमाणं हदि छतं खोकः समनुवतंते। 
प्रमाणानि {ह पुञ्वानि ततस्त पूजयाम्यहम् ॥ 

यस्त दतत्तिसरमांचत्तियोागहनतत सख इ मामु, 

रुद्रो नारायणश्चति ससवमक दधा ऊतम् ॥ 
न हिम कनचिदहयो वरः पाण्डवनन्दन । 

इति सञ्चित्य मनसा पुराण रुद्रमीद्वरम् ॥ 

पुज्राथमाराधितवानहमत्मानम्यास्मना । 

न हि विष्णुः भ्रणमति कस्मेचद्धिबुधाय वे ॥ 

त्ने आश्मानमेवेति ततो सद्र भजाम्यहम् । 

ती भम २१ 



१८२ वारामत्रादुयमाक्तप्रकाच्- 

खे ब्रह्मका ससरुद्राश्च सन्द्रा देवाः सहटषिसिः । 
अचयन्ति सुधर देवं नारायणं हरिम् ॥ इति, 
कालः ख पष कथितः क्रोधज्ञति मया तव। 
यस्य ते कथितः पे क्रोधनजञति पूनः पुनः ॥ इति । 

नारायणीय पव त्वं चव क्रोधजस्तात पृवैसगं क्नातन 

ह्युक्त्वा ऽनुपदमवोकम- 
उचाच देवमीश्ानमोीक्ाः स जगतो हरिः। 
यस्त्वां वत्ति स मां वत्ति यस्स्वामनु ख मामनु ॥ 
नावयोरन्तरं किञ्चिन्मा त भूवुद्धिरन्यथा ॥ दति । 

पव पृवास्रभागयोरुमापतिनासयणयाोर्विस्पष्ठमसदावगमेन म 
यैवत नहताः पूवपमरव'” इत्यत्र मच्छव्दन श्रुनवल्ाक्नारसयणाकक्षाया 
नहतास्तन वं पुषवम्ः' इत्यनेन न ववराधः । स्वयमव भगवता काटः 

स पव कथितः क्रोधज्नति मया तव, इति पृवोंक्तमुवदतःमदाभिप्रायेण 
विरोधस्य परेहतत्वात् , दुर्योधनादेखयाय क्रोधन सद्राचतारं स. 
म्पादेतवतो भगवतः प्रयोजककर्तच्वन “"मयवेते निहता” इति कतु, 
त्वोकिखम्मवाश्च | अत एव धप्रातिप्रस्थातः! सवनीयान् नेवपस्व+ ईत 
परेषभुक्तवतोऽष्व्योः प्रातरनुवाकायुपास्तिपक्च स्वव्रारितप्रतित्रस्थात्रयु 
छितत्वेन स्वकतृकनिवापोपस्थापेत प्रोक्षणादिकमनुष्टयंनतु प्रचरणी 
दामादेसलामकमेव्युक्त पञ्चम(१) । तारेखद्ध बाधकान्तराभाषात् , ^ 
न्मना भवःत्यादो च बहुषु शब्देषु मुख्य सम्भवाति क्षणाया अन्या 
य्यत्वात्, पृवाच्ा्यश्चाविराघन व्याख्यानात् , मगवबद्रौतायाः श्र 
ष्णपरत्वम् । पवञ्च - 

तच्च संस्म्रुष्य सस्म्नत्य रूपमस्यदृभुत हरेः । 
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः॥ 

दति सञ्जयाक्तिः सङ्गच्छत । शइ्तस्था हरस्यति वदेत् , न वदेद्धगे 
रेति। तस्मान्तीतावलादपि सिद्धं नारायणस्य परमार्मत्वम्। 

नतु काचदाषग्रन्थषु “मायज्ञाबरात्परब्रह्मण आकाशस्तद् 
भिमानी सदाशिदश्च जायत ततो वषायुस्तदमिमानीहवरः ततस्ते 
जस्तदमभिमानी रुद्रः ततत अ।पस्तदसिमानी सतस्वस्दितो विष्णुः 
ततः पृथिदी तदभिमानी च हिर्ण्यगमां जायते, ईति भूयते । 
अता मायारवरखाजयमानत्वन -विष्णोस्ततो भिन्नत्वात्कथं परमा 

(१) प° मीग्भन्५ पा १ आधे १३ सु २१९ | । 



५४ 
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त्मसवामत्त चत् । न। आदिज्ाषत्यनं तन्न तज्राक्तस्य हिरण्यगम 
स्यानीह्वरकाय्यत्वासम्मवेन विष्ण्वन्तानां परमात्मत्वस्यावद्यवक्तञ्य- 
त्वात् , जन्मश्रवणश्य तावता र्त्वेनोपपत्तः । तथा हि । भ्यो देवानां 
प्रथम पुरस्तदेको रुद्रो मदार्षिः द्दिरण्यगभे पद्यत जायमानम्" इति 
हिरण्यगभंस्य प्रथमत्व तेत्तिरीयश्रुतावुक्तम् । दवाना प्रथममादिभूतमिति 
च तद्यारण्यैव्यांश्यातम् । तथग्वंदे "हिरण्यगर्भः समघत्ततान्रे 
भूत्तस्ये,ति । भ्यो ब्रह्माण विदधाति पृव्रदात च मन्त्रः। सदा 
†खवादीनामनीहवरत्वे सद्ाशिवस्येव प्रायस्य वच्य नतु दहि. 
रण्यग्भस्येत्येताः श्रुतयः, उपरुष्येरन्। न च ऊान्दाग्यावगततजः 
प्राथस्यस्थेव हिरण्यगमप्राथमस्यस्यापि मानान्तरानुरोधेन वाधः 
द्यः, छन्दोग्यमात्रगतश्रथमया कटप्यतजःराथस्यस्य श्रुत्यन्त 
रसिद्धनानन्यथालिद्धवियदुत्पत्तिपद्ा थन बाधेऽपि बहुश्रुतिषु श्रयमाणः 
हिरण्यगमध्राथम्यस्य स्मात्तंनान्यथोपपद्यमानेन च सखदाशिवाद्यस्पत्ति. 
श्रवणेन ब।वायोगात् ' किख, अविद्योपाषेशित्स्वरूपस्य च स्वरूप 
न। दित्वेनानीदव राणामुत्पत्तिखिज्गश्सरा्मनेति सवेसिद्धन्तः । न ख 
खद्रादिवादिविष्ण्वन्तानां लिङ्कशसरात्मनोत्पत्तिः सम्भवति, तस्या 

पञ्ाङतपञ्चभूतकः!य्यत्वातं पृथिव्याः पूवमुत्पस्यस्र्भवात् । नापिस्थु. 
लद्चारीसास्मनोत्पात्तः, तश्र लिङ्कशरीर षेना चेष्ठाम्योगेनोत्तरका्यज. 
नकत्वायोगात् । भराज्नतेजसावेश्वानामानन्दमयादिकोश्चानां चोस्पत्तौ 
कमावदयम्भावन हटिङ्गशरीरानन्तरमेव तदुत्पत्चेश्च । स्थस्य पञ्चभूत. 
कार्स्यत्वन तदवस्थायां छुतरामयोगाश्च । माघाश्चबखावतासेतु माः 
यायाः स्वाश्रयाव्यामोादकत्वेन तेषां स्वतः सवेन्नत्वात् सवराक्तित्वा- 
च्चेति मायिकलीलाधग्रदात्मनोत्पचेरुत्पाद् नस्य चोपपत्तिः । अत पव 
श्रीभागवतम् । “मायामयस्य नतु भूतमयस्य हते) न चानीदवसाणां 
भाविकविश्रहखस्मवः, पूवेकद्पस्यमोटिकलिङ्गशशरसस्कारवतामः. 
मोषां भोतिकलिङ्गश्चरी सेत्पतच्चरवदयम्भावात् , दिरण्यगम॑स्य तु भूत 
खष्टिखमनन्तरभाविनो भौतिकयिङ्गशरीरात्मनोत्पात्तिः साम्प्रदाधकै. 
सक्तेति युक्तमस्यानीदव रत्वम् । किञ बृहदारण्यके क्षरन्राह्मणे आका 

शा पव तदात्त च प्रतञ्ेद्यवधारणेन।ऽब्रह्मभ्युदासन(कःाशरान्दिते मा 

याश्चबले परब्रह्मणे श्राख्यदिरण्यगमेस्णेतत्वप्रोतस्वसुक्त, तद्धिष्ण्वः 

स्तानामनीदवरत्वे न घरते। तथा हि भन्न न तावत् तच्छब्देन सरम्टिलि 

ङ्शर्ारास्मकः सूनरं स्वीकृत्य तस्य भूताकाश्च आतत्वं प्रोतत्व च वक्तु 
केयम् । लिद्कश्चसैरस्य पञ्चमूतषु अज्ञान चातत्वप्रातत्वेनाक्धारणाः 



१. घ रामेस्राद् य माक्तप्रकाश- 

योगात् । अत अ।काशशब्द नायाकाबले वाचस्पतिामेश्राकतररच्या गोण 

स्वीङ्नत्य पञ्चपादिकारृदुक्तराद्या वाचक वा स्वीकृत्य चतनस्य हिरण्यय. 

&स्योपाभ्यालमनोत्पत्तिस दवरायत्तेद्याश्चयेन तास्मन्ना तत्वप्रातत्वव्रातेपा- 

दने वाच्यम् । तच्च मायाश्चवलावतारत्वेन विष्ण्वन्त(नां मायाशचलरत्वे 

सम्भवति । अन्यथाडङ्वघारणायोगताद्वस्थ्यात् । नच यास्मन् हेर 

प्रगम् जओतश्चप्रोतश्चक्ताक्षात् ल पव [चष्णुः, अर्नादवरोऽप्याकाशश्चान्द 

त इति शङ्खम् । अनीदषर आतप्रातस्य मायारचत्रल आकतप्रोतत्वावभ्य- 

म्भविनावधारणायोगताद्वस्स्व।त्। “आकाशा च नामरूपयानिबोदत।+” 

५*द् ह् र[ऽस्मिन्नन्तराका(राः" अकाय दतिह।वाच इत्यादवाकाशक्राञ्दस्य 

मायाश्चवबये प्रसिद्धत्वार्च । अने, द्वरपरत्वे“अनतिप्रदन्यां वे देवतम्" 

इति प्रदनस्तुस्यनु पप्तः । परमकारणप्रहूनस्यावश्यकतम्यत्वेन नमोऽस्तु 

याक्षवदकयायेति समाप्त्ययोगाच् । उक्तञ्च।चा्यः खजार्मकं जगदव्याङ्- 

त आकाल आस्स्विव एयिदी त्रिष्वपि कालेषु वतते उत्पत्ते। स्थितौ ख्ये 
चति। उकतस्येवा्थस्याचधारणायं पुनः; भरश्नप्रतिवचनसुस्यत इति । 
तादिदं भाष्यं वासके तत्तच्ुव्युपन्यासर पूवक व्याख्यातम् । 

आ(काश्चवचसात्मैव क्ञेय। नान्याऽत्र कश्चन, 

सवान्तरत्व नान्यस्य युज्यतेऽनात्मरन( यतः ॥ 
आकाश्धावा इतत तया ब्रह्यव श्रुतर्नचत्। 

कारणे चात्मन नान्यल््रय्यन्तषूपपद्यत ॥ 
ज्ञगज्ञनिस्थितिष्वस्तिनियमाद्यथक्ायपि । 

नात्मनः कारणाद्न्यत् काश्चत् सस्माभ्यते श्चुतः ॥ 
पषाऽन्तयम्येष योनिः सवस्य प्रमवाप्ययः। 

माण्डूकयश्रुतिवच ईति स्पष्टमघीयत । 
२।नि;-उपादानम् । 

~ नातोऽन्तयामिणः कदपमन्यद्त्याछृतं वुः । 
स्स्येष चराव्युक्त्वा यतस्तस्थैव वेद्यताम् ॥ 
यत्नास्प्राह श्रु तिस्तस्याद्यन्ता उ गाङतसुच्यते ॥ इ।त । 

अत्रानन्दगिरःयम् । यथा पारम्पर्येण पृयिव्यादेराकाद कयम, तथा 

घूञ्स्यापि, कि वा साक्षादिद्यमित्रस्य पुनः परदने पुयिभ्यादेषद्नकज 

सूत्रस्य न खयः, किन्त्वाकाश्च पएषेत्यवघारणन लद्धामेतते । तस्मादेत 

तपू चार्यम्याख्यातानेकशचुततिवशाद्पि न वेर्ण्वन्तानामनीदवरत्व युक्तम् , 

आचार्यश्च नारायणस्य विस्पष्रमन्तयामित्वमुक्तम् । यः दरः=ददवरा ना 

रायणास्यः परयिषं देवतामन्तरो यमयतच्यादिना ' ४ 



मजनायनिणयः। १६५ 

वाति करूद्धिश्ध- 
सूत्रादष्यन्तरतपरस्तवन्तयांम्यधुनाच्यते । 
काय्यकारणमावोऽयं यस्मिन्नुकते समाप्यते ॥ 
छृष्णद्धेपायनो व्यासो वेदात्मा ध्वान्तहानिङत् । 
धाहेतमेव वदुः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ 
नारायणः परो घ्यक्तादण्डमभ्यक्तस्म्भवम्। 

। अण्डस्यान्तरिस्त्वम खाक्राः सप्त द्वीपा च मेदिनी ॥ 
तक्षमे नमोसस्तु देवाय निगुणाय शुणास्मने । 
नारायणाय विद्वाय देवानां परमत्मने ॥ 

गुणातमनन्डति सस्वोपादतायेव्यर्थ; । अन्तयामित्व च पारमेहवरध. 
ममत्वेन “अन्तयांम्यधिदेवादिषु तद्धम्मग्यपदे यात्" इत्यत्रोक्तम् । ^न।- 
रायणः परो व्यकतादिति देपायनोपञ्रृदणेन च ^“जव्यक्तात्पुखुषः परः” 
पुरुषान्न परं फकिञ्ञित् सा कठा खा परा गतिः" इति श्ुव्यथस्वेन निर्णा- 
तस्य सस्वोपदहितनारायणस्य स्वरूपेण सदारिवादेभ्योऽपरत्वायोगात् 
उत्पत्तिः, अवतारत्वामिप्रायणेति निर्ण{यते। स्वस्यानादित्वन तदुपाद 
तस्यानादिस्वाच्च । “श्वयन्तमस्य रजसः पराक” “अनादिनिधन विष्णु 
म्" ्व्यादेश्चुतिस्मरतिभ्यख। 

भस्यनप्रतीयमानस्य रजसः काय्यप्रपञ्जस्य परापरे पारे क्षयन्तम्= 
वखन्तमिति श्रुतेरथः । “यास्तु य एूयिकवान वेद् यमापो न विदुः"हत्या- 
दिश्रुतयः तास्वदं पृयिव्यदमाप दयवमाभिमानवत्यो भूतसृष्ठिखम 
नन्तरं माविन्योऽन्य। पव देवता उक्ताः । म(ष्यकारेरन्तयोम्ययिकरणे 
परथिवी देवता ह्यदमस्मि परयिर्वत्यात्मान विजानयादिति निदशात्। 
पुराणेषु घरण्युवाचेत्यादेन्यवदाराश्च। न दहि द्दिरण्यगम। पयिवीति 
न वेद् नापीद्वर न वेद । “ज्ञानमग्रतिघ यस्ये"व्याद्विसघत् । तथो. 
क्तानेकमनिजगदादवरस्य मापष्यवार्सिककारेरन्तयौमितयोक्तस्य नाराय. 
गस्याहमाप इत्यमिमानोऽन्तयास्यन्तरपरेयत्वमीरवराज्चानं वा सम्भवति 
तस्माद् भतामिमरानिद्वताकःय्यभूतोत्तरभूत ख् िदेतो मेगवानेव चुः 

सेऽवतारानकरोदिति वक्तव्यम् । “` तत्तेज पेक्षत ता आप रेक्षन्तः?ई्त्यत्र 

चात्तअःशब्दौ परेत्य दिपृवेश्रुतावेकवचनान्तपुरखुषश्चन्द्क्तस्म जाव 
स्यांडजादिभदस्वन प्रति पादितस्यैवेदम। परामश्ात् ? बहुत्वेन सीर्वेन 
चोपस्थितानां देवतानां पुद्धिङ्गेकवचनान्तसवनाम्नोक्तययागश्च । यथा 
बहुत्वेनोपास्थितानां भ्रहाणां ^"बादस्पत्य प्रह यद्काति"ईत्यत्र ताद्धतान्त. 

गतसख्बनाक्ता न -ान्नद्रस्तदत्। जषछठानाधिष्ठेययाोर मद् माराप्य कम्म 



१३६६ #ीरभिश्चादयमक्तिप्रकाचशे- 

त्वेन निर्दिशनां देवतानां कतेत्वायोगाश्च । अत पव तन्न जीनब्रह्मक्ष्य. 
प्रमाणत्वेनैतद्वाकयमुदाह्तमा।चा्यः। न ब्रह्मणोऽन्यो जीवः, “अनेन 
जविनार्मनाऽचुप्रविदय”” इतिश्रुतेरेति ठाकादों । यदि च श्रीनारायण. 
स्यैवावधिष्ठानल्वेनेतच्छुतिभ्रतिपाद्यत्वादनीदवरत्वम् ›, तद्। "वेदे 
सर्वैरहमेव बेद्यो” “नारायणपरा वेद्।” इतिच न सङ्गच्छत, वेदाना- 
मनीश्वरपरस्वायोगात् । श्रुतञ्ख विष्णुपरत्वं तेषां दरिवशचेऽपि विष्णुम 

हिनो निरूपणमुपक्रम्य । तथादि- 

य एको विदवमध्यास्ते प्रधानं पुरुषो हरः । 
दरिरिति बडहुपस्तकेषु पाटः । 

परकृत्या य परं सवं प्षितरज्ञे वे विदुवुधाः। 
तस्याव्यक्तस्य यो व्यक्ता भागः सर्व॑भवोद्धभवः॥ 
तस्यास्मा प्रथमो देवो विष्णुः सवेस्य धीमतः 
प्रङत्याः प्रथमो भाग उमा दर्वा यशास्विनी॥ 
व्यक्तः खवेमयो षिष्णुः सीखश्ो रखाकभावनः। 
सुकिमिण्यादयाः सियस्तस्य ग्यक्तत्व प्रथमो गुणः ॥ 
अव्यक्ता प्रकृति्दवी गुणी देवे। महदेद्वरः । 
न विशेषो ऽस्ति ख्द्रस्य विष्णाश्चामरसत्तम ।॥ 
गुणिनश्चाग्ययस्येव सदारः प्रथमो गुणः, 
नारायणो मद्।तेज; सवेकृद(क भावनः ॥ 
भोक्त! महेश्वरो देवः कत विष्णुर घे।क्षजः । 
ब्रह्मा देवगणश्चान्ये येन खषा महात्मना ॥ 
महादेवेन देवेद् भजापतिगणास्तथा। 
पुराणपुरुषो दवो विष्णुवेदषु पठ्यते । 
अचिन्स्यञ्चाप्रमयश्च गुणेभ्यश्च परस्तथा ॥ इति ¦ 

अस्यायेः साम्प्रदायिकरेवमुक्तः । य एकम=स्रजातीयविजातीयसेद् 
ल्युन्यः । प्रहृत्या=पमायया विद्वमध्याप्तेहति ¦ मायोपहितमेव परंब्रह्म दर 
ब्देन दरिशब्देन वा नरद नद्य प्रजृतिशब्देन हरिहरशक्ती रमोमे 
क्तु युक्ते, तयारःपे चद पत्वेनासङ्गस्वाविशेषात् स्वरूपेण विद्वाघा 
रत्वाचुपपत्तः । “ब्रहव्याः प्रयमा माग उमा देवाः ईत्यस्यानुपपत्तश्च । 
तस्याव्यक्तस्यप्रायोपहितस्य । ग्यक्तनडपाभ्यन्तरसर्ववश्चाद्यक्ततामापन्नो 
दिष्णुब्दादिता देवः । व्यक्तः स्षवमयो विष्णुः, दत्प्रनन्तराकतेः । "भाग 
हव मायोपितमेव गुणोपाधित्रयेण क्निधा भूतः? दति भेजयश्चुव्या प्रतिषा 
दनात् । तस्यनखरवापदितपरनरद्यणः, भागे देवः-्भाकृष्णः, सा्ात् सवश्य 



अजनीयनिणयः । १६७ 

धीमतः=प्रश्रमो निमित्तं आत्मा=स्वङूप विष्णुरिति विधीयते ¦ “ङृष्णस्तु 
भगवान् स्वयम्” इतिवत् । भतोऽस्यान्ञानतिक्रमणीयेति भावः । यस्य 

येनाथसरम्बन्ध'*हति न्यायेन (९) प्रहृत्याः प्रथमो माग दव्यम्, अव्यक्ता प्रङ्ध- 
तिरेव्यतः पृवे द्रष्टव्यम् । तच्च स्वातन्द्यणामां प्रतिपादयति ¦ अन्य. 
रा प्ररछतिरित्यत्न तु महेद्षर्गुणत्वेनेति पुनर्दवीपदपाठा न दोषाय । 
श्र कृष्णाज्ञावत् तत्पट्नीनामावि साऽनतिक्र पणोयत्याशयेनाह् । गर्त इत। 
माददिन्यादिस्नीरूपतां स्वास्मन् सञ्ानानीति खासक्षः। सखवमयस्वन सः 
व कतुमस्य साम्याद् देत्यसम्मादना मोदिनारूपस्वीक्षारवद् रुक्म 
सश्राजिदादिवधाद्य साकमण्यादिरूपस्वाकरारसम्मवात् तकाज्ञाष्यन. 
तिक्रमणायत्याशयः ' न !ह पुरुषांत्तमत्वेनातप्राखद्धस्य स्रोसश्लपकाः 
सित ख्रोख यथाश्रुतं घकतुञ् शक्यम् , प्रकररणविराध्रात् । यदा 
कड पारिजातप्राथनाथ भगवतेन्द्रं प्रति प्राषतन नारदेन नानाविधः, 
उपायेः प्रयत इन्द्रो न पारिजातं दातुपेच्छत् तदेतानि वचनानि स 
महषिरूदाजदार “संटारस्ते भविता इति भयमप्यमावयत् , नचसरो- 
रूपत्वं भथोपयोगीन्युक्तम्यार्यानमेव युक्तम् । अनतिक्रमणौयत्व देस्व- 
न्तर ञ्थमो गुण इति । प्रधानप्रहिषीत्वादनतिक्रमणोया इत्याशयः । तञ्रव 
हेत्वन्तरमाह प्रकृत्या हति सादन । उमाविग्रहः स्वच्छाकनोऽश्चानका 
चयनतु भुतमय इव्यथः । सुद्ग्रहणन रुद्रस्य सहारहतुष्वं प्रसिद्धम्, 
लद विशोषादस्य तदाश्चाया अनातेक्रमणीत्वम् । अन्यथा ऽनेन तव स. 
हारः स्यादिति भावः| उमामहदहवरा नि्दिदव रुद्राद्वम्णोषिञचेषाभाव 
वदन् रमाषा उमाय! अविशेष मुचयापास। त प्रकस्यति। मुणिन इति । 
अयमाश्चायः । माकण्डयपुराणात् ““चतूङूप न भिद्यत इति वचनान्तरा 
खच सत्यपि उमाश्चन्दवाख्यस्य विग्रहाचरोषोपाहितचतन्यस्यर्वरत्वावि 
श्रा विच्रहस्य कायत्वन प्रतिकद्प मेदाद्धिष्णुरुद्रोपाध्योः खलसतमलो- 
रनादेसवेनाञ्ययत्वादाम्ति ताम्यामस्य। विक्ञाषः, न तु तयोः परस्पर 
कश्चित् । गुणखोरनादित्वावेश्िषात् । “पक पव रुद्र पको दधार" 
हत्याद्यनेकाक्तप्रमाजेरुमयोरीदवरत्वाक्शेष्रावधारणृच्चेति । तादश्च- 
स्य धरीविष्णोः सदारः शीङकृष्णः प्रथमो गुणः=पुख्याऽवतार इत्यथः । आ 

ज्ञान तिक्रमे हेत्वन्तरं भोक्तेति । अयं हि पारनक। लः, अत्र, महेश्वरः क- 
वटं पद्य ति पालनकता त्वयमव । अतस्त्वत्पालनहेतुत्वन तचोपजाव्व 
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( १) यस्य येनाथेखम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 

भ्थ॑तो हछ्समर्थानामानन्तयेमकारणम् ॥ 

इति पणश्कोकः। ° 



१२८ वीरसिखादथ-पक्तिप्रकाश्चे- 

इत्यारायः । स्वनक्रज्नकत्वेनाप्युपजीभ्य हदस्याह । ब्रह्यति ¦ त्द्मा=वि. 
रारू । प्रज।पतयःन्कद्यपादयाः । न तु गुणपृत्तीनां खष्टिः खम्भवति। गुणा. 
नामनादित्वन तासामनादित्वात् । नन्वस्यापि जन्म श्रयते । अण्डं हि 
रण्मयं मध्यसरमुद्रं रुद्रस्य वयात् प्रथमं बभूव । तस्मिन् ब्रह्मा वि 
ष्णुजायते जातवेदा इति सुद्रान्न रायण इत्यपि काचत्पुराणेषु श्रूयते । 
सच्यम् । तन्तु ब्रह्मादि प्राथनावसात् वराहादिव.. ससन्मदाभुतस्था 
पनाय मक्तानुग्रहायावताररूपेण खीलािग्रह स्वकि।रमःचं, न अदन. 
मेघापाखनया हहिरण्यगमजन्मेव श्रीषिरूपाक्तस्य भ्रीनारायणस्य वा क्र. 
म्ममुरुस्वन तच्छ्थत इत्याशयनह पुराणपुरुष दध्यादि । सस्मादनेकश्चुति 
पुसणवचनवराव्सद्ध हारहर्याराद्वरत्वम् । यथा रामङष्णादीनां 
ध्रानारयणरुपता यथावावारभदरददाना ्रसदाहषरूपता पताषास्तु 

1वश्चषः ' ठतसदवतारसाणा स्वच््छानापतक्ादाचलत्कपाराच्छनवत्तटलाटखा 

वश्रहापाघक्त्वन पाराच्क्छन्नत्वादिभ्यवहारः । अवतारिस्वरूपस्यतुत- 
दनवच्छदेनाप्यवस्थानं उथापङोपाचिस्वात् । नेवं गुणापाधकषु। गु. 
णानामनादित्वात् मायार्माभग्याप्य वत्तमानसवाख्च ! पवश यथा बस्तु. 
तः, अखण्डमाद्वितायं चतन्य स्वरूपणापासर्छन्नपपि अनादिभिावद्न. 
ज्ञानस्य चन्पातरानिष्रत्वन(१) उ्यापकन्वात् नववच्छन्नं सत् साक्षिरूपः 
तापापन्न साक्षरूपणवावानिष्ठते नत्वज्ञानानवार्छन्नं पथागति । अक्षान 
घा सिदयाप्य आस्त शक्तिद्वयम् ¦ आषरणशक्तविक्षपश्चाक्तश्च। तत्रा. 
वस्णशाक्तप्रथन अन्ञनम् असेद्या, वक्षपराक्तपधानमश्चान च माय।। 
तदुपाघद्ययागात् साक्षिचेनन्य, जीवस्पररूपेणवावलतिषएठत न तु 
तदन वाच्छक्न पृथगाप । अज्ञानस्य श्ाक्तदयस्य च चम्पधमरभाषेन सा 
पक्षापायित्वार्छक्तिद्धयस्य व्यापकत्वाच्च । पवं “्दवात्मश्क्ति स्वगु 
गर्निमुहढाम्”'हस्यादे वाक्येभ्यः सतषाकीनां मायागुणत्वावमगतेगुणगुणि- 
नोश्चामदन सपेक्षापाचिस्वाच्च मायाश्वबदलश्वरचेतन्य, अनाडिसि 
दतदुपाधित्रययोगाद्धिप्ण्वादेरूपणेवावतिष्रते न तु पृथक) माया 
बलेद्वररूपत्व विष्ण्वादीनां विस्पष्टमुक्तं कूमेपुरा२ । “सचवं गुणमु 
पाथित्य विष्णुर्विदवद्वरः स्ययप्” इत्यादिना | तथा- 

अहं नारायणो गोरी जगन्माता सनातनः । 
वेभज्य संस्थिता देवः स्वात्मान बहधेश्वरः ॥ इति । 

~ ---~-~~----~ ~> =-= ~ -~->-न~ ------ ~ च~ 

( १) तदुक्तं स्खुंपशाररिक । ६. 

आध्रयत्वविषयत्व मागिर्न निरविंभागचेतिरेव केवला ।:, 

पूवैसिद्धतमघो द्वि पिमो नाश्नयो भवति नापि गोच; ॥ इतिप 



अजनीयनिणयः | १६९ 

अश्र, सकेतरेश्वर इत्यनेन “मायिनं तु महेश्वरम" इतिश्चव्युक्तमाया- 
यबलपरामशः । भदमित्यनेन गणविश्चेषोपाधिकस्य साम्बाशिवस्य पराः 
मरः ' अत पएवान्नवास्यंव वचनम् ¦ "मामेव केराव देवमाहुदेवीमेहाः 

म्बकाम्'” इत्युकत्व। । 
पष धाता विधघाताच करणं काय्यंमेव च! 
भाक्ता पुमानप्रमेयः संदत्ता काटरुूपधरक् ॥ 

, कता कारयिता विष्णुभुक्तिमुक्तिफटप्रदः। 
सटा पाता वासुदेवो पिदवरास्मा विद््वतोमुखः ॥ 
कूटस्थो छ्यक्षरव्यापी योगी नारायणाहयः। 
कारकः पुरुषा ह्यात्मा कवल परम पदम् ॥ 

हत्यनन प्रागुक्त केशवमुपवण्ये प्रागक्तास्विकावणनम्- 
सषा माहव माया मम शक्िनरश्रना। 
तान्ता सत्या परानन्दा परं पदमितिश्चातः॥ 
अस्याः सवमिद् जातमत्रेव उखयमेष्यति। 
पषेव स्भूतानां गतीनामुत्तमा गतिः ॥ 

 दंत्यनेन कृत्वा- 
तथाह सङ्खतो देव्या केवले निष्कलः परः। 
पदयाम्यरेषमेवद यस्तद्धद सर मुच्यते ॥ 
तस्माद्नादेमध्यान्तं विष्णुपात्मानमोश्वरम्। 
पवमेकं विजानीध्वं तनो यास्यथ निच्नतिम् ॥ श्ते। 

एवमितिनक्षत्यपि गुणोपाविकमेदे, हेदवररूपेणत्यथः । मदर्वरीति । 
महेदहवर शाज्दोदितमयाङशवलोपायपांयाया अधिष्ठाजी । अत पव मम 

शण्किः-कारणत्वनिवाङ्का । मायायाः क्रारणत्वानिवाहकत्वेन तदाः 

च।उा अपि तच्वातु । अत एवाह तयेति । वस्तुनः अङ्ग 

स्यापि अशेषद्रष्टल्वं तत्छतामस्यथः पवद य पच निष्कलः णिक 

व्दोदितः, अम्बय) लङ्गतस्वेनोाक्तः। तद्वननला "हं नारयणः गोरा, 
एति पृवेक्तिनावमर्थाौ निर्णोित् म्ला दतसाल मरक 

दवग्द्राब्दोदितमायाराबलप्रकःतप्ठत | न सद्द पद्म 

गोरौरुपेगन्यन्वयः शङ्कयः, व्ययाटिनान्यरःपक्तःः चेदुरः यर्णायः 

गाश्च; आस्मन् वचन्ति विभज्येति न्तत नाविप्रहधमद् सः) म्र मजः 

मेवो ब्रह्मादोनाित्यन कधन! तिष्यप्ु दटपवेग्रदतयः वरमद्य 

रम चतन्य मायकस्ञाल{ल((विजहाप(वन। गोराति व्थवहववते । पव 

° भण २२ 



१७० दारसिश्रोदयनक्तिप्रकाश्े- 

लक्ष्मीः । सापि दंद्वरर्ूपतया-- _ ( 
यस्य सा जगतां माता शक्तिस्तद्धम्पघर्मिणी । 
माया मगवती लक्ष्माः- 

इ्स्यादि कूम्मपुराणादिषु श्रयत । 
अश्र मतिति जगत्लष्टत्वम् ! रक्किरिति क्रार्णत्वनिवाहकत्वम् । स. 

८्सास्याः कारमत्वनिषांह क मायाऽचिषठातृत्वात् ! तद्धम्मघर्म्मिणीति पूवां. 
न श्रीवासुदेवस्य ये घम्मा (निच्यसवेश्चरवादयस्तद्वत्धम्। मयति तदधे 
्रातृत्वम् । भक्तानुग्रहाय नानाक्कुम्मादिरोीखाविग्रदस्वीक्रारण भगवतो. 
ऽमरतमन्धनद्ीव रखाचिग्रददयस्ताकारेण परमात्पनो गोरीरूपेणल 
ह्मीरूपेण च मायाधिष्ठातृच्वम्। उभयोस्तच्र तत्र तच्द्रुषणात् । मगवतीति- 

उत्पत्ति च विनाशञ्च भरतानामागात गतिम् । 
वेत्ति विद्यामाविद्याञ्च स वाच्यो मगवानिति। 

भगकद् पतामाह । 
तस्सिद्ध पारमदवरमेव चतन्यं मायिकसीरीलाविग्रहद्यस्वीका- 

रेण गोरीति लक्ष्मीरिनि च उ्यवदहिवते । गुणत्रयोपाधयोगात्त विष्वा 
दिङ्पेण । गुणञ्रयस्य चानाद्यनन्तस्वात् तदुपाधिकानामपि तथा 
त्वम् । अत्त एव चाक्तम् । 'तस्मादनाद्मध्यान्त ष्णु मात । 

महामारतेऽपि । “अनादिनिधनं वष्णु"तित्ति । श्रीसदादहिषस्यापि तत्र 
तत्रानादिव्वश्रवण लदुपाधेगुणचदापरस्यानदित्वात् । अनयोरेव तत्तहुः 
णविशषोाषाघेकयोः करमेण रापरङृष्णाद्या वीरमद्राद्याश्चावताराः। 

येतु खाघकबतकवदहोन पकमेवदवरं स्वीरृत्य गुणत्रयानाश्चयणेने. 
कस्येवद्वरस्य बिष्ण्वायाः सज्ञा दव्याहुः, तेषां पुराणेषु व्यवस्थया पतद् 
वतारश्रब्रणं न सङ्गच्छते। स्था वीरभद्रादयाः शिवसन्ञस्य श्ाङ्रसश्चस्य 
चावताराः, एव विष्णोरप्यवतारा इति प्रक्लिदिः स्यात्, रालाविग्रह- 
विकशेषम।त्रोपाचित्वेऽपि फि वेकुण्ठकवासिनः क्ली राग्धिवासिनो वावतारा 
दते ।घनिगमक्रामावः, कौलखाविश्रहाणां च तुस्यत्वेनावतारकल्पनासुप 
पत्तिः । अनित्यविग्रहापाधिक्रानाञ् 'भनादिनिधन विष्णुः'मिति ष्य 
वहारायागः । नित्यविग्रहस्वीकारे “अपाणिपाद्ः शत्यादिबहुश्चुति- 
विरोधः, यपाक्िद्धान्तश्च । गुणा्विल्ेषाक्चरयणे तषामनुमानासिद्धत्वेन 
श्रुतिपुराणवाक्येभ्यः लिद्धा सत पव तदाघारमायाया अपि जगदु 
पादानस्वाक्लद्धा परमाण्वादिकर्पना बुथेवाति वेदान्तक्द्धान्तः पव 
युक्त शते । 

येऽपि षेद्। न्तिमते स्थित्वा बिम्बचेतन्यमीद्वर ह्याहुः । तम्मतेऽपि 



भजनायांनणेपः। १७१ 

अनक्ष्वाप प्राताचम्बघु पवम्नचस्य राक पकरटवदशानदत्रतारषणा च्यव 

स्थाथ्रव्ण न सङ्कर्छत। गुगावररपावव्वाश्रयण तुतदा चारस्तदामन्न 

मायाय? उपाधेत्वावहयभावेन लाक्वेद््ापारक्षाताविम्बस्य सोापायत्व 
कर्पनायोगः, लोके बिम्बस्य शुद्धत्वेन प्रलद्धेः । बिम्बस्य च राक् 
प्राते बिम्बदेरानवस्थानदशेननान्तयामित्वानुपपतिः। 

पतन .सच्वमात्रोपदहित एक रईद्वरः हत्यप्यपास्लम्। अवतारभ्यव 
स्थानुपपत्तेर्तुद्यत्वात्, "मयेन तु मददवरम् 'हत्यादेप्रमणमभ्यामा 
यापाधिकत्वावश्यंभावाच्च : नच मायाशञ्दाभिधेय सस्वमेवेति श 
ङ्धम् । आचर्यर्विक्षपशाक्तेप्रधानाज्ञानस्य मायाशब्दाभिघयत्वनिरं 
शात् । मापिकतया लोके प्रा्द्धस्य च व्याघ्रादरधिष्ठनाज्ञानकाय्यतस्व 
सम्भवात् तच्वन्ञानजननस्वभावसरछगुण काय्यत्वायागाल्खोकवेदयाश्च 
रान्दाूकयाश्च मायाशञ्दामिघय सचवम् । अवद्यमेषाऽविद्या शक्ति 
रित्यादौ मूलाज्ञानवाचकतया प्रसिद्धाेध्याशब्द सामानाधिकरण्येन 
मायाशब्दस्य विवरणाचाय्य)षद।हृतश्रुतिरमरव्यादो प्रयागाच्च । स्वस्य 
ख निविषयतस्वन तदुपादानकस्य अगताः ब्रह्मोकादानक्त्व नस्यात् 
सम्भवति तु विधत्तमानाक्षानविषयत्वेन ब्रह्मण उपादानस्य शुक्तार्व 
रउ->। एवञ्च ध्मार्या तु पक्तिं वि्यया"दित्यादो विक्षिपदाक्तिप्रधाना- 
श्ञानस्येव प्रुतित्वाक्तेसम्भवात् तदव सायाशब्दाभिययमुक्तश्रुतिपु- 
राणप्रापाषवार्ददवसेपाधेत्वन नि्णायत, तदुपहितेदवरस्यव च तन्नि 
ष्टतद्भिन्नततचहु ाषेशषोपाधिया गात्, विष्ण्वादिरूपत्वम् । मायायाश्च 
स्वाश्रयाष्यामोहकत्वात्सवंषां गोरीरक्ष्मीसाहेतानां नित्यसवेश्चचवन् । 
अत पव न तेषां कदापि व्यामाहः) ननु श्रमादमादो तमस' इत्यादि 
स्म्बुतेस्तमसरोपहितेश्वरस्य माहप्रसाकतारोति चत् तर्हि नहयपेस 
रारस्यप्रय(प्रययारूपदातरास्तः'इतिश्तः कपूरगरमघहयामशथरारण 

इद्वरस्य प्रियाप्रिये प्रसज्येत । अथद्वरस्य रागादिदाषाभावाज्जीव।- 
शिकारेषा श्चतिः, तर्हिं मायापांदतस्यैव तमस(पदितत्वान्मायायाश्च 
स्वाक्नयाव्यामोहकत्वास्स्श्तिरपि जीषाधिकारेति न तमसोपहितत्देन 
काऽप्यपकषेः, सममव तु माय।पदितत्वन विष्ण्वाद्धीनामेदवय्यम् , अत 
पव सत्यपि गुणोषपाधेके भेदे तेषां तन्न तजाभेद्व्यवदहारः। केतन्ये हि 
वस्तुते( मेदे नास्त्येव । अस्मदादीनां घाम्त्या दद्यवहारः । मायायाः 
स्वाश्रयाग्यामोहशत्वान्न तन्न सति तषाममेदन्यवहारः। यथा काश्चि. 
दामी अनेकानि शरीराणि विधाय तेच स्वस्य सदासस्नीस्वामिभावं 
व्यवहरन्नपि न स्वार्मानं भिन्नं मस्यते, नापि स्वास्मन् स्त्वं वस्तुतः 
प्रद्यतीनि तदत् । तथां च हाववचनम्। 



१७२ वीरीषश्नादयमाक्प्रकान्च- 

भ- 
त्रिधासिन्नोऽस्म्यह विष्णा | ब्रह्यवेष्णुभवासख्यया । इत । 

नारायणव्रचनं-नारायणीये- 
नावयोरन्तर किञ्जिन्मा ते भूबुद्धिरन्यथा ॥ इति 

गो रीवचनम् । केम॑- _ 
त्वं हि नारायणः साक्नात्सवोत्मा पुरुषोत्तमः । 
परार्थता देवतैः पूवै जातो वे देवकीसुतः॥ 
पथ्य त्वमात्मनाङमानपम्लपरमच यम्। । 
नाचयार्विद्यते मद रेक पश्यन्ति सूरयः ॥ इति । 

यथा च योग्यनेकददैः कृतष्वपि कारय्यैषु कतैत्वमेकदे दा वच्ेदेनेवाः 
परदे दा उच्देदेनापि व्यवहरति, मयेतदखिल छृतामेति । तद्वत् "अहमव. 
हि संहता स्रण्राह परिपालकः" इति हरवचनम् । "अहं सवस्य जगतः 
प्रमवः प्रलयस्तथा" इतिहरिवचन च । नचेतावता श्ाखरहाष्टन्याय 
प्रसक्तिः । नित्य ् वन्ञत्वेन ्र।न्तिसिद्धमदस्येतान्प्रति कदाप्यप्रस्क्तेः । 
योागन इव स्वरूपे नहि यागी स्तवीयानेकदेहान्तरकाय्यकतुत्वं देहा. 
न्तरे मन्यमानः “शास्रहस्स्य। तूषद् शः” इति (श)न्यायाविषयो भवति । 

पव अ्रयाणां गुणमहतना ब्रह्मावष्णुशवानाम्विरत्व न तु द्यः 
प्थङ्क मायापाहत शत सद्धम् । 

विष्णु पुराणवचनम् । | अश १ अध्या० २२ इखा०ऽ ३०३२. 
ब्रह्मादक्चाद्यः कालस्तथेवाखिलजन्तवः । 
विभूतय हररेता जगतः खष्टिहेतषः ॥ 
विष्णुमन्वादयः कालस्तयेवाखिजन्तवः। 
स्थितेनिमित्तभूतस्य विष्णारेता विभूतयः ॥ इति । 
रुद्रः कालान्तक्राधाश्च समस्ताश्चव जन्तवः । 
चतुद्ध।भ्रखयायता जनाद्नविभूतयः ॥ इनि । | 

तत्र खस्वपहित विभूतिमत्वेनाङ्ग( कृत्य विभूतिषस्वनावतारा भ्या 
ख्थेयाः । तेषां च सत्यपीदवरत्वे लोकसङ्दार्थं सेवकभावाङ्गीकगाद्धि- 
गतित्वाक्तिः । एव तापनीये ब्रह्मा विष्णुनैदेइवर इत्याद्यारभ्य "'सकवे या 
धाह केव” इत्यपि गुणविदषे पाचिक्रस्याषतारित्वे श्रीनलखिदस्य 
चावतारत्वे तदुपासनायां षचनबलाद् ब्रह्मविष्णुमदेदवरशब्दप्रतिपादि 
तानां मकतारविशबाणां शेषत्वाष्यवस्तानम् । पवं- 

उमाद्विग्रहा ञ्युद्धा त्रिनेत्रा चन्द्वशेखरा । 
नालश्रीवा परानन्द प्रमोदा ताण्डवप्रिया॥ 

कक (1 1 -* ~ ~~ -+4.-- ~~ - +~ 

( ) ) उ० मेऽ ० १५० १ साषेर ११० ३० । 



मजनी यनिणयः | १५६ 

शह्मविभ्णुमहदेवेर्पास्या गुणमु ततिमिः॥ 
श्व्यपदां सत्यपि गुणविशेषे पायिक्गब्रह्मणः अवतारिसे ताण्डव. 

यस्व खावतारत्वे तदुपासन,ङ्गत्वेन ब्रह्मविष्णुश्चब्दोदितगुणमूर्यवता- 
राणां शेषत्वाध्यषसानम् । 
तथा- „ वा 

` खाक्षाह परतरस्यव वस्तुनः सवसाक्चिणः। 
अस्ति मूर्तिः परा युद्धा स्वतन्जा पापनाशिनी ॥ 
तस्यारसाधारणी मुर्तिः साम्बा चन्द्राद्धशखर।। 
प्ह्मविष्णुमहे शानास्तां भ्यायारत निरन्तरम् ॥ 

इत्यत्र साक्षात् परतरस्येवेत्यनेन मायाक्बटमुक्तम् । अस्तिमूर्तिरिष्यः 
नन तदेव गुणविक्षेषोपाधकम् । तत्यासाधारणीस्यनेन गुणदिक्तेषोपाधिक- 
स्येव मायाशबलस्यावताररूपा काचिन्सू्तिः । ब्रह्मविष्णुमहेान शब्दो. 
दितानां तु अवतारविश्चेषाणां ध्यातृत्वं खोकाशिक्षाथमिप्ति। पव- 

खजत्यश्ञेषमीक्ास्य शासनाश्चतुराननः। 
तिखमिपूतिमिशादम्- 

इति च । 
` “ विष्णुः पार्यते विद्वं जगद्योनर्नियोगतः। 

खृजते ्रखते चापि स्वका।सिस्तनुमिखिनसिः॥ 
हरव्यव जगत्सवं हरस्तस्येव शासनात् 

। ख जव्यषति विद्वात्मा त्रिधा भिन्नः सुरक्षति ॥ 
ह्यपि व्याख्येयम् । तथाहि) न तावज्जञीवादीण्वरस्येव भायाश- 

बस्य तच्चह्ुणोपाधिकरेभ्यः परत्व युक्तम् । जीवेदवरोपाधथिभूतशक्तिढ. 
यद्य परस्परानिरपेक्षत्वकद्पानया तहुणानां तद् माषात् ,गुणगुणिभावेन 
सपेक्षस्षात्। न च सापेश्चोपाधस्थटे शाखयितु शालितव्यत्वादि ऽबष. 
हेयते । न हि विदहवतेजसप्राश्चषु प्राचः शासितभ्य हति ग्यवहरन्ति। 
अवतारेषु तु तच्ह्टौल।विग्रहाणां निरपेक्षोपाचित्वन सवादादिरूषाः 
सवं भ्यक्षदाराः भूयन्ते । तद्यथा ब्राह्मणव्रालकानयनाय जिष्णुना सम् 
प्रस्थितस्य भरीरृष्णस्य हषश्चायिना सह । ` 
ववन्द आस्मानमजं तमच्युतो जिभ्णुश्च तहशेनजातल्लाध्वलः। 
तावाह भूमा परमेष्ठिनो प्रभुषद्ाजखीः सस्मितसमुश्वया गिरा ॥ 
द्धि जत्मजा ये युवयोर्दिरश्चुणा मयोपनीता सुवि घम्मशुत्तवे 
क।लावतीणांववनेभेरामुरां हस्वे भूषस्स्वरयेतमन्तिमे ॥ इति । 

ग ख आीङ्कष्णेन ख वन्दितिस्तेन चायमाह्ापेत श्स्येतावतारस्थाषप, 



१७५४ दारमिन्चादयमक्तिप्रकाश- 

कषः । “कृष्णस्तु मगवान् स्वयम्, › हत्याद्यनेकव चन विरोधात् । श्रासद। 
शिवश्रीनारायणावताराणामपिरोन्यःप्रतिप"" :। भन्र च पुण्डरीका 
क्षश्रीनारायणोपासनमुक्तम् । आश्षिद्धय प्रतिपादनात् । अत पवापब्रहण 

गारुडे- 

पेयः सद्ा सवित्मण्डलमध्यवत्ता 
नारायणः सरासिजासनसन्निवणटः । 
केयूरवान् कनक्कुण्डलवान् किरोरा 
हारी दिरण्मयवपुधरतशाङ्खचक्रः॥ इति । 

तस्माच्छ्िवविष्णास्तदवताराणाञ धम्माघम्मोऽसश्छेषनित्यलव. 
त्व नित्यमुक्तत्वा दिने दव रत्वादिशेषाद्धजनीयस्वाविहोषः ¦ ततश्च तषां . 
मध्येऽन्यतरविषयापि कृता मक्तिक्ानद्वारा मुक्तेदेतुरनायासेन मवनीः 
ति सिद्धम् ॥ इति मजनीयनिणयः | 

यथा सम्प्रदाय निबन्धाननेकान् 
समालाच्य भक्तेरकारीह चिन्ता। 
तया यातु तोष जगन्नाथ शशः 
कृपालुः पितिव श्वबालेक्तच्चब्दैः ॥ १ ॥ 
नामकोमुद्यथो भक्तमुक्ताफलख 
श्रीधरीयो विवेको यश्च भक्तः स्थितः 
दाङ्र भाभ्यमन्रापपर यदुरेप्पण 
भक्तिकाण्डऽखर मूलमेतत्स्मृतम् ॥२॥ 
णुत हरिगुणोघ कीत्तयष्व सखद्। तं 
स्प्ररत इरिपद्।ग्जं तस्य सवां कुरुष्वम । 
रचयत हरिपूजां दासभूताः सखायो 
नमत सकलमस्भा अपयभ्वं गृहादि ॥३॥ 
य इदं नवविधघमजनं गिरजमतुरमेशितुस्तनुत | 
संसृतिसखागरपार व्रजतीति श्रुतिः स्वय मुत ॥४॥ 
भूधरपक्षच्छेदनश्ृन्मदभदनहेताभूधरधारी । 
जयति यशोदानन्दयशशाद्ः कोऽपि स यासुनपुखिनविदहारी॥५) 
धतब्रह्ाविघज्लख्दकृतमालो 
मरगमवतिखकयुताल्रखमालः । 
सजञ्जनविष्धेषकजनकालोः 
जयाति ख काऽपि यङ्ादाक्षारः॥६॥ 



भमजनीचनिणथः | १.७९५ 

सस्य ध्राकम्भुपादाम्बुरुहगतमना यः स मुक्तः प्रभुयात् 

तद्धद्वारादकोमंपरभतितनुभतां सवका: स्युर्धिमुक्ताः। 
अस्मश्ित्त तु कञ्चिन्मधुरतररवं वेणुना यासुनीये 
लीरे कुर्वत्वबन्वस्वचरणकमले तत्र कुमो चयं किम् ॥ ७॥ 
तनुते कश्चन यज्घ कोऽपि च जपमथ परस्तपोराशिम्। 
अहमि न किमपि जाने भ्रीजाने ते पदाम्बुजं जान ॥ ८ ॥ 

~ शयण्डानिभभुजशण्डकृतासुरसण्डन ! जगता मण्डनरूप। 
आखण्डलमुखसुरमण्डलवरकुण्डलमाण्डतकाण्डमिद् ते ॥९॥ 

वरदाम्तकश्ासख्ाथविवकहेताः सिद्धान्ततच्व वानरूपित यः) 

क्तश्च यभाक्तववचन तान्नमाम्यनन्ताहगुर्न् स्वमध्ना ॥ १० ॥ 

सङा हरेः सवनमाचरम्तो ये लन्ति सन्तो हरिभकतिमन्तः। 

नमामि तान् सर्वनरेषु धन्यान् तेऽमु निषन्धं प्रविवेचयन्तु ॥ १९॥ 

जन ! कुरु सज्ञनलङ्गतिमादा रचय तता नवमभदक भजनम् । 

उन्दावनजनरञ्जनहताराखण्डनमदमञ्जनकूच्ः ॥ १२॥ 

नवनीतकयो बारो नवनीारधरप्रमः। 
कमनाीयततः कुयाच्छनो विष्णुरुरुक्रमः ॥ १३॥ 

इति सकलसामन्तचक्रचूड।मणिमरचिमञ्जरीनीराजतचरणकमल- 

ध्रोमन्महाराजाषिराज्ञप्रतापरुदतनुजघ्रीमहाराजमधुकरसादसु 

-नचत॒ख्दिदलयवसुन्धराहदयपुण्डशकविकासदिनकरधीम 

न्महा(राजाधिराजश्रीवीरसिददेषादययाजितश्रीहस पण्डितसास्म- 
जश्रीपरश्युरामामश्रस॒नुसकलसरद्द्यापारवारपासण 

धुरीणज्गद्दारिश्यभञ्जनपारन्द्र विद्ठञ्जनजीाबातु 
भीमन्मिन्नमिश्रङृत वीरमिन्रादयाभिधनिबन्धे 

भक्तिप्रकाश्चः समाप्तः । 



प्रापतिस्यानम्- 

चोखम्बा-तंस्छृत-पुस्तकालय् 
बनारस सिरी । 



मक्तिग्राश्च उपन्यस्तानां श्रीभागवतस्थदलोकानां 
स्कन्धादिसख्याज्ञापंः् । 
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व्ह्टसख्या दछोकप्रतीकानि 

परस्परमिति । 
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क्रचिदिति । 

इनीति । 

स वे पुंसामिति, 
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विसुज्येति । 

भात्मारामा इति । 

नषटप्रायेष्विति । 
तखयामेति । 

दुलभ इति । 
संसार इति । 
न रोधयतीति । 

ब्रतानीति । 

महत्सेवामिति । 
तितिक्षव इति । 

मयीति । 
मदाश्रया इति । 

त एत इति । 

तस्मादिति 

शरण्वन्तोति । 
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,९ जगदीश्रोभ्ययिकरणम् । स्यायाचार्यघ्ोशिवदस्मिभविरसित मगाख्यश्याश्या 
रिप्पणी * सहितम् । ( स्यायविमागे २) इ० २--८ 

(० काग्यकल्पृषताबृत्तिः। ओअमरवघन्द्रयतिनि्मिता अरिसिष्क्ृतसृश्रसहिता । 
। ( भकलङ्कारविमागे ४ ) इ० १-८-४ 

: वेयाकरष्सिद्धान्तचन्दिका । भरीरामाश्मप्रणीता । भीसदानन्दकृत-सुबोधिन्या, 
भीरोकेशकरक्रृत-तरवदौपिकया व्याषयया च सहिता । १८ भीनवकिशोरशाश्िणा- 
निमिवया चक्रधरारूय महत्या रिप्पण्या अभ्ययाथेमाकटया गि.कानुश्ञासनप्रक्रियया 
डणादिकोषेण च सहिता । (व्या० वि ११) पूर्वाद्धेम् । ₹० २-८ उस्राद्धं। ३० २-८ 

९२ त्रिपुषटदहक्यम् ( महास्म्यखण्डम् ) साङ्कययोगश्नाल्लाचायं भीमुङ्कन्दशाल 
धरा ख्िणा संशाधितम् । साहित्याघायं चिस्ते-हत्युपाख्य प॑० ्ीनारायणशाल्ञिणा 
निकषद्धाम्यां भूमिकाऽभ्यायानुक्रमणिकाभ्यां च सषितिम्। (पुराणेतिष्ठास पि०१) २० ९--* 

९३ भापस्तम्बधमेसूत्रम् । भामद्धरदत्तमिध्च विरचितया उज्ज्वखाख्यया चस्या 
घंवल्ितम् । ( क्मकाण्डविभागे ७ ) र्० ४--* 

९ दु । धीजगदीक्तरकालङ्कारकृताः । न्यायाचायं श्रीरिवदत्त- 
ति धिरखित गंगोशख्यत्याशया रिप्पणी सहितः । ( न्याय वि० ९३) 5० १--५ 
९१ (१) संष्कारदीपकः । म० म० पण्डित ्ीनित्यानन्दुपन्त पर्वतीय विरचितः । 

णेशपूजादिग्रहयागान्त-पू्वाङ् †नरूपणात्मकः प्रथमोभागः । (कमर वि° ८)₹० १-० 
९९ (२) संस्कारदापकः। 9 +4 % विवाह- 

ग्माधानादिकैशान्रान्तसस्कारनिषूपणात्मकः द्वितीयोमागः । ,, २० ३-० 
१९ (३) ंस्कास्परुकः । » तुादानादि-मृरश्चान्त्यादि 

निङ्ढणात्मकः नाम परिशिषटदौपकः दतायोमागः। ० ३-* 

९& वषकृत्यदीपकः । कालनिणेयन्रतोधापन सहितः । म० म० पण्डित नित्यानन्द पन्त. ` 
पवेतीय विरचितः । ( कम्मे वि ९) ₹० ३-८ 

९० श्रौतसूत्रम् । धीमन्महषि-लाव्यायनप्रणीतमभिशमान्तम् । (कमे वि० १०) ₹० २--9 
९ ८ नरचर्प्ः अथवा द्मयन्तोकथा । महाकविधीत्रिविक्रमभष्टविरचिता । विषमपद. 

गकांशाषख्यग्याख्यया सहिता । भावबोधिनी रिप्पगी सहिता । (का० वि०१९) २० १-४ 
९९ श्री्रह्सूतरम् । श्चीमगव्चिम्बकं रदरामुनीन्द्रविरचित वेदान्तपारिजात सोरभा- 
' स्यसूघ्वाक्याथेन श्रीप्रीनिवासाचायेचरणप्रणीत भीपरेदान्तकोस्तुभमाष्येन खं 

सनाधीक्रतम्। ( श्रोनिम्बाकमाप्यम् ) ( वेदान्त षि० १० ) ₹० ३--* 
9 वग्विद्छभः। सूथाऽपि नवीनोऽपूवः प्रौढः परमोपयोगितया नियतमुपादेयतमऽञ- 
% श्टोनिबन्धः, श्रीमता दैवज्ञाप्ेसरेणागममामिक्ण कविपुद्गवेन दुःखभन्ननविदुषा 
4 ~ विरचितः, तत्सुतेन बहशाखपारोण कविचक्रवत्तिना महामहोपाघ्यायेन देवीप्रसाद- 
„डित प्रवरेण कृतया वरवर्णिन्या रीकयापष्क्रतः। ( छन्दः शाघ्र वि० ४) ₹० २-८ 

०१ सिद्धान्तलक्षणम् । श्रोजगदीशषतकालङ्कारकृतम् । न्धायाचायं श्रीशिवदत्तमिश्र- 
, रिरिकित मंगाष्य्याख्या रिप्पणी सहितम् । (न्याय विभागे ४) ) ० १-«८ 
०> वेद्माप्यभूमिकासंप्रहः । ( सायणाचायंविरबितानां स्ववेदमान्यमूमिकानां 

सग्रहः ) 1 [ ब्द० वि० ९] ० २--८ 

3 माधन्नीयधातुवरसिः । श्रीमस्सायणाचायविरसिता । ( व्या० वि० १२) ३० ९-° 

०४ बोधामनघमसूत्रम् श्रीगोविन्दस्वामिप्रणीतदिवरणसमेवम् । [कमे०वि० ११] ₹० ४--° 
२९ ताण्डयमहाननाक्षणम् । सायणाचायविरवितमाप्यस्रदितम् । (वद वि ६) 

५ (प्रथमभागः) इ ९-०-० ( द्वितीयभागः ) ० ४-०~० 



४ काशी संस्ठत लीरिज् चर्मकषा 

१०६ न्यायमञ्जरी । जवन्तमषकृता । स्याय-ष्याकरणाचायेण १० सूर्वनारायणक्षोल्िणाः 
कृतया रिप्ण्या समेता । सम्पूण । [ भ्या वि० १९१ २० ८~- 

१०७ हारदातिलकम् । भीमदाघवमहकृतपदा्यदिर्भरोकासहितम् । 
| ( तन्त्रश्चा० विज ई ) २० ९-~ 

१०८ मन्श्रा्थदीपिका । म० म० शीशश्रृघ्नमिरप्ता । ( पेद० ० ७.) ₹० र~ 
१०९ शब्दशच्छिप्रकाश्चिका । शोमजगदीरतकोलङ्कारविनिमिता । भौङष्णकान्त- 

विद्यावागीक्ष्टुतया हृष्णकान्तीरीकया भीमद्ाममद्रलिद्धास्तवागोशविरचितया 
रामभद्रीरीकया च समलक्कृता । न्यायाचायं काव्यती्भं पंन दुण्डिराजदाल्जि. 

` हतया छाश्रोपयुक्छया विषमस्थररिप्पण्या मृलकारिकाथन च सहिता । ` 
(न्या वि० १६) ० ४- 

११० योगदक्नम् ( पातञ्जख्दशेनम् ) भगवत्पतज्जखिरचितं, राधवानन्द सरस्वतोहत 
““पातञ्जररहस्यार्यशरिप्पनोयुनया द्वाद रादशेनकाननपद्वाननवावल्पतिमिश्नवि 
रवितवा ""ततत्वमेश्चारया्व्याखयया मूुषितेन विल्ञानमिष्षुनिमितमयोगवाजिकः,. 
समुद्धासितेन मधुपुरीयकाप्लिमटस्थत्वा मिह रिह्रानन्दारण्यकतभास्वतात्रस्ण 
सहितेन भगवच्छ्रोङर्णद्वेपा यनव्यासदेवोपल्ञ-"“ सां ख्यप्रक्चनः” माष्येणोद्लोति- - 
तम, प्रहेशपिक्षेचेषु भीमन्माघ्वसम्प्रदायाचा्य-दाक्ञनिकसावं मोम-सादहित्य- 
द्षनाध्याचायं-तवं रतन-~न्यायरतन गोल्वामिदामादरशासल्िणा विहितया रिप्दम्या . 
""पातञ्जरप्रमाग्नामिकया भूमिस्या च सेवङितम् , ( योग. षि. ३ ) ४-~- 

१११ सारस्वत उयाकरणम् । अनुभूतित्वरूपाचाय्यंप्रणोतम् । श्रीचन्द्रकौत्तिसूरिप्रणी 
तचन्द्रकीतिनार्न्या सुबोधिकया व्यास्यया, शरीवासुदेवमहृविरचित्पसादाख्य- 
टीकया च समन्वितम् । कविताकिकोत्कर-यारूक भीनवङशोरशाल्िणा निरि. . 
तया मनोरमा वित्रृष्या च समुदासित्तम् । पूर्वाम् । ( व्या. बि. १३) > १-- 

११२ सामान्यनिरकि-गादाध्ररी-गढाथेतन्वाखोकः । सवेतन्व्रह्वतम््रमिथिरामण्ड- 

छमण्डन-प१० कुलपति क्षोषाख्य-घोधमेदत [ शओोवच्ा भ्रा ] श्म॑विरचितः । ` ५ 

( न्या. वि. १०) <° १- 

११३ जागदीक्ची पक्षता । न्यायांचाये पे० शिवदत्तमिश्च गोडङूत गंगाख्यन्यःख्या 

रिप्पणीस्हिता । (न्या-वि. १८) इ०१- 
११४ मनुल्तिः । कुल्लुकमहृङ्रत मन्वभ॑मुखूाचलागयाणयपा काशीस्थगवनमेन्र -‡- 

ह्डृतक्राटेज् वयाकरण मोमांला-घर्मक्नाक्नाध्यापकेन पञ नेने इत्यह गोल 
शाक्िसंगृष्टीतपरिक्लिश्टरिप्पण्यादििभिरपि सहिता । अस्यम्तह्युट् संस्करणम् । 

[, 
4 

+ 
1 

सम्पूर्णम् । ( धम्मेश्षाङ. वि. ) ₹० ३ 
११९ व्युत्पत्तिवादः । श्रीमदूगदाधरभहयचायेचक्रवतिविरवितः । वैयाकरणलिरोमणि - 

शङ्क श्रीेमीमाधवकाद्ञिरकचित [ शाखा्धं-परीक्षोपयोमि ] शासार्थ॑श्ला रीका ` 
क्षै $ 

सहितः । ( स्या. वि. १९१२८०२ 

११६ भामती । वरद्मसूत्रराङ्करमाप्यव्यार्वा सर्व॑तन्त्रस्वतन्च्रश्रोमद्रारस्पतिमिश्रविर- 
चिता । न्याया चाय प॑० दुण्डिराजश्ाह्िणा सङ्कषतया विषमह्यलरिप्पण्या सम 
लष्छक्रता । तत्रायं हितीयाध्यायरूम हितोयपादान्वः प्रथमो भागः । द° १- 

११० जन्मपच्रहीपकः । सोदुाडरण-सरिप्पण-हिन्दोरीका सहितः । ज्यो: ५० श्रीति- 
ग्ध्येदवरीप्रसादद्धिषेदिना विरचितः । ` ( जभौ. वि.१ ) इञ ०-~ 

----------“= - = ------ "न ----न- -~~- --न> ---- -न~ --- = ~ -------- ~~~ ,--- 

भाधिस्थानम- चौखम्बा सस्कृत पस्तकाटय, बनारस खिटी। 








